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Stacja Targówek: Twoje miejsce
na mapie Warszawy
Stacja Targówek to nowa inwestycja
zlokalizowana na Targówku, w jednej
z najszybciej rozwijających się dzielnic
Warszawy. Położona po prawej stronie
Wisły, pozwala cieszyć się mieszkaniem
z dala od zgiełku dużego miasta, a jednocześnie, dzięki położeniu w bezpośrednim sąsiedztwie stacji II linii Metra Targówek, zapewnia wygodną komunikację
z centrum Warszawy. Bardzo dobry dojazd do centrum nowoczesnym i szybkim
środkiem komunikacji, jakim jest metro,
a jednocześnie bliskość terenów zielonych i rozbudowana infrastruktura Targówka sprawiają, że Stacja Targówek to
wymarzone miejsce do życia.
O inwestycji
Stacja Targówek to nowoczesny kompleks złożony z 3 budynków o zróżnicowanej liczbie kondygnacji, umieszczonych na wspólnej płycie garażowej.
Całości projektu dopełniają tereny zielone oraz plac zabaw zlokalizowane
w obrębie inwestycji. Projekt stanowi
kwintesencję nowoczesnej architektury
miejskiej, w perfekcyjny sposób wpisując się w miejską zabudowę. Jest to

zamknięte osiedle w bezpiecznej oraz
cichej okolicy.
Inwestycja Stacja Targówek jest położona tuż obok II linii stacji metra, jednak jej
architekci nie zapomnieli także o zmotoryzowanych mieszkańcach. Na podziemnej kondygnacji znajduje się garaż oferujący aż 170 miejsc postojowych.
Mieszkania dla każdego
W trzech budynkach zlokalizowanych
przy ulicy Witebskiej 4 znajduje się łącznie 156 mieszkań o powierzchni od 26
do 71 m2. Mając do wyboru mieszkania
1, 2 i 3 pokojowe, swoje miejsce w inwestycji Stacja Targówek znajdą wszyscy:
młode osoby prowadzące aktywny tryb
życia, rodziny z dziećmi, a także osoby
starsze. Wszystkie lokale, niezależnie od
wielkości, są niezwykle ustawne i dają
przyszłym mieszkańcom duże możliwości dowolnej aranżacji wnętrza. Większość mieszkań posiada balkony lub loggie, które czynią je jeszcze bardziej
atrakcyjnymi. Do części mieszkań położonych na parterze przynależą ogródki
lokatorskie o powierzchni od 10 do po-
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1 stycznia 2019 r. z mocy ustawy doszło do przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych gruntów. Wreszcie ustawodawca potwierdził, że
własność prywatna jest jednym z najważniejszych praw obywatela.
Mieszkańcy otrzymali silniejsze niż użytkowanie wieczyste prawo własności.
Wraz z przekształceniem rozwiązany został problem związany z aktualizacją
opłat z tytułu użytkowania wieczystego i skokowymi podwyżkami opłat
sięgającymi niejednokrotnie kilkuset procent. Dla mieszkańców będzie to
wyraźnie odczuwalna ulga. Niemniej jednak część przepisów jest na tyle
niejasna, że wymaga dodatkowych interpretacji.
Zaświadczenia
Choć zgodnie z ustawą przekształcenie
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe miało miejsce 1 stycznia 2019 r.,
to do dziś nie wiemy, które nieruchomości w rzeczywistości zostały przekształcone. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca
2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo
własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1716 ze zm.) potwierdzeniem przekształcenia nieruchomości jest zaświadczenie wydawane przez urzędy dzielnicowe, a w Markach Urząd Miasta. Przypominamy, że organy mają 12 miesięcy na
wydanie zaświadczeń, chyba że właściciel nieruchomości wystąpi z wnioskiem

o wcześniejsze wydanie zaświadczenia.
Spółdzielnia mogła wystąpić z wnioskami o wcześniejsze wydanie zaświadczeń
dopiero na początku kwietnia. Urzędy
stały bowiem na stanowisku, że wpierw
musi upłynąć termin na umorzenie dotychczasowych postępowań o przekształcenie tytułu prawnego do gruntów, które
zostały wszczęte na podstawie „starych”
przepisów ustawy z 2005 r.

Spółdzielnia w pierwszych dniach kwietnia złożyła wnioski obejmujące wszystkie potencjalnie przekształcone nieruchomości. Dopiero po wydaniu ww. zaświadczeń sądy wieczystoksięgowe będą
(Ciąg dalszy na stronie 3)
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nad 130 m2. Pozostałe lokale na parterze zostały przeznaczona na powierzchnie biurowe. To idealne rozwiązanie dla rodzin z dziećmi oraz osób pragnących połączyć miejską lokalizację i doskonały dojazd do centrum
z przyjemnością posiadania własnego trawnika.
Modne rozwiązania architektoniczne
Architekci Stacji Targówek zadbali o wykorzystanie
nowoczesnych rozwiązań architektonicznych, idealnie
pasujących do miejskiej inwestycji w pobliżu stacji
metra Targówek. Każdy budynek posiada własną klatkę schodową i jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. Na terenie inwestycji przewidziano także
plac zabaw dla dzieci oraz tereny zielone, które czynią
ze Stacji Targówek przyjemne i wygodne miejsce do
życia. Nowoczesny charakter inwestycji podkreśla elegancka przestrzeń wspólna oraz zastosowanie dobrej
jakości materiałów wykończeniowych. Mieszkania gwarantują prywatność, a całodobowy monitoring obiektu
oraz ogrodzenie pozwalają czuć się bezpiecznie.
Doskonała komunikacja
Bliskość komunikacji miejskiej jest jednym z najważniejszych atutów Stacji Targówek. Obiekt jest położony w pobliżu nowobudowanej stacji drugiej linii metra,
której otwarcie jest planowane na rok 2019. Dzięki
rozbudowie metra dojazd z Targówka do centrum Warszawy zajmie nie więcej niż kilkanaście minut.

W odległości mniejszej niż 500 metrów od inwestycji
znajduje się przystanek tramwajowy przy Rondzie Żaba, z którego można szybko dostać się na drugą stronę
Wisły, a od przystanku autobusowego dzieli nas zaledwie 300 metrów. Z pobliskich przystanków odbywają
się zarówno kursy dzienne jak i nocne, więc nie musisz
martwić się o komunikację niezależnie od pory dnia.
Inwestycja Stacja Targówek to świetna propozycja dla
szukających wyjątkowego mieszkania w popularnej

i dynamicznie rozwijającej
się dzielnicy Targówek.
Dogodna lokalizacja w pobliżu licznych środków komunikacyjnych (autobusy,
stacja Metro Targówek)
ułatwi poruszanie się po
Warszawie. Metro integruje
komunikacyjnie Warszawę,
dlatego z ul. Witebskiej bez
problemu będziesz mógł
w szybki i wygodny sposób
przedostać się na inne dzielnice, takie jak: Praga, Wola,
Bemowo czy Centrum.
W pobliżu Stacji Targówek
nie brakuje także licznych
punktów handlowych i usługowych.
Tereny zielone na wyciągnięcie ręki
Mieszkanie na Targówku to
możliwość korzystania z pobliskich terenów zielonych
i rekreacyjnych. Jeżeli lubisz spędzać czas na świeżym
powietrzu, nie rezygnując przy tym z uroków miejskiego życia, z pewnością docenisz ścieżki rowerowe na
Skwerze Stefana Wiecheckiego - Wiecha i trasy spacerowe w Parku Bródnowskim. Miłośnicy joggingu i rodzinnych spacerów mogą tutaj zaczerpnąć świeżego
powietrza w Lesie Bródnowskim, a także miło spędzić
czas w niedalekim Miejskim Ogrodzie Zoologicznym.
Osoby prowadzące aktywny tryb życia w pobliżu inwestycji Stacja Targówek znajdą wiele możliwości realizacji swoich pasji, takich jak: siłownie, kluby fitness,
basen oraz kluby piłkarskie zarówno dla młodzieży, jak
i dla dorosłych.
Spotkania z kulturą po sąsiedzku
W niewielkiej odległości od Stacji Targówek znajdziesz
bogatą ofertę kulturalną, dorównującą atrakcyjnością centralnym dzielnicom Warszawy. Bliskość sal kinowych,
w tym sieci Multikino oraz Cinema City, zaspokoi potrzeby
nawet najbardziej zapalonych kinomanów. Z kolei wielbiciele wyrafinowanych muzycznych doznań docenią bogaty

repertuar musicali w pobliskim Teatrze Rampa. Sportowych
oraz artystycznych emocji dużego formatu dostarczą Ci
koncerty i mecze organizowane na Stadionie Narodowym,
oddalonym o zaledwie kilka kilometrów od inwestycji.
Jeżeli zależy Ci na tym, żeby aktywnie uczestniczyć w życiu
kulturalnym i społecznym dzielnicy, możesz zaangażować
się w działalność jednego z osiedlowych domów kultury.
Oferta edukacyjna
Targówek może pochwalić się naprawdę bogatą ofertą
edukacyjną. Rodziny z dziećmi docenią bliskość żłobków, przedszkoli i klubów malucha, które zapewniają
opiekę nad najmłodszymi w ciągu całego dnia. Z kolei
nieco starsze dzieci mogą kontynuować edukację
w szkołach podstawowych i średnich. Po prawej stronie Wisły na studentów czekają uczelnie wyższe takie
jak: Akademia Leona Koźmińskiego, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, Uczelnia
Warszawska im. Marii Skłodowskiej Curie, Wyższa
Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji,
a także zlokalizowany na pobliskiej Pradze, Uniwersytet Humanistyczno-społeczny SWPS.
Dzięki bliskości stacji Metra Targówek możesz także
szybko dojechać do wszystkich najlepszych uczelni,
położonych po lewej stronie Wisły, jak Uniwersytet
Warszawski czy Politechnika Warszawska.
Wszystko, czego potrzebujesz do życia
Targówek jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się dzielnic Warszawy. Możliwość zamieszkania
z dala od zgiełku miasta, a jednocześnie bliskość stacji
Metra Targówek sprawiają, że to idealne miejsce do
życia w stolicy. Wybierając mieszkanie w inwestycji
Stacja Targówek, możesz korzystać z dobrze rozwiniętej infrastruktury w całej okolicy.
W pobliżu Stacji Targówek nie brakuje także licznych
punktów handlowych i usługowych. Hipermarkety
takie jak: Lidl, Kaufland czy Tesco pozwolą szybko
i wygodnie zrobić codzienne zakupy. Znajdziesz tutaj
także placówki bankowe, serwis samochodowy, stacje
paliw, cukiernie oraz piekarnie. Swoje usługi oferują
również liczne salony kosmetyczne i fryzjerskie.
W trakcie urządzania mieszkania z pewnością dużym
atutem będzie bliskość marketów budowlanych, a także
centrum Ikea Targówek, gdzie znajdziesz ciekawe dekoracje i elementy wyposażenia wnętrz.
Bogata infrastruktura została przystosowana do potrzeb
osób prowadzących aktywny tryb życia i chcących
w pełni korzystać z uroków Stolicy, która zaspokoi
większość Twoich potrzeb.
Joanna Golecka
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mogły dokonać w księgach wieczystych stosownych
zmian, zaś Spółdzielnia będzie mogła przystąpić do realizacji złożonych już wniosków o wyodrębnienie lokali.
Opłata roczna za użytkowanie wieczyste za 2019 r.
Co do zasady z dniem 1 stycznia 2019 r. użytkowanie
wieczyste ustanowione na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi przekształciło się w prawo
własności. W tej sytuacji wydaje się, że wniesienie opłaty
rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 r. jest
zbędne (nie ma użytkowania wieczystego - nie ma opłaty).
Jednak potwierdzeniem faktu przekształcenia jest zaświadczenie, które w praktyce większość spółdzielni otrzyma
dopiero za kilka miesięcy (zgodnie z Ustawą do 31 grudnia 2019 r.). Zatem dopiero po otrzymaniu zaświadczenia,
które jednocześnie stanowi podstawę wpisu własności
w księdze wieczystej, będziemy pewni, co do zmiany tytułu prawnego do gruntu. W tym miejscu pojawiła się wątpliwość, czy jednak nie należy na wszelki wypadek wnosić
tej opłaty. Teoretycznie może się okazać, że dany organ
z jakiś przyczyn odmówi przekształcenia i wówczas
w sytuacji braku uiszczenia w terminie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego mogą być naliczone odsetki.
Zarówno m. st. Warszawa, jak również Ministerstwo
Inwestycji i Rozwoju przyjęło interpretację, wypełniając
tym samym powstałą lukę prawną, aby z ostrożności
opłata roczna za użytkowanie wieczyste została uiszczona. Natomiast po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie będzie można wnosić o jej zaliczenie na poczet opłaty „przekształceniowej” z uwzględnieniem możliwości skorzystania z bonifikaty.

Bonifikata
W zaświadczeniu potwierdzającym przekształcenie zostanie
zawarta informacja o wysokości opłaty „przekształceniowej”.
Właściciel nieruchomości będzie mógł wówczas złożyć
wniosek do właściwego urzędu o umożliwienie dokonania
jednorazowej opłaty „przekształceniowej” z uwzględnieniem
bonifikaty. Przypominamy, że opłata „przekształceniowa”
powinna być wnoszona przez 20 lat od daty przekształcenia
w wysokości odpowiadającej dotychczasowej rocznej opłacie z tytułu użytkowania wieczystego. Zgodnie z uchwałą
Rady m. st. Warszawy od opłaty jednorazowej przysługuje
98% bonifikata. Podobne warunki obowiązują również
w Markach (90% przy wniesieniu opłaty jednorazowej
w pierwszym roku od daty przekształcenia).

jakikolwiek obiekt niemieszkalny, wówczas przekształcenie nie zostanie stwierdzone. Jedynym rozwiązaniem
w takich okolicznościach miałoby być wyodrębnienie części gruntu, na którym znajduje się obiekt niemieszkalny.
Taka interpretacja Ustawy jest niezrozumiała, zwłaszcza, że
przepisy dotyczące podziału nieruchomości ściśle określają
przypadki, kiedy podział nieruchomości byłby możliwy.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju stanęło na stanowisku,
że jeżeli nie jest możliwe faktyczne i prawne wyodrębnienie nieruchomości zabudowanej obiektem budowalnym
istniejącym na gruncie zabudowanym na cele mieszkaniowe, wówczas przekształceniu powinna podlegać cała nieruchomość, dla której dotychczas przyjmowano jako dominującą funkcję mieszkaniową.

Kioski i warzywniaki przeszkadzają
Zgodnie z ustawą „przekształceniową” jeżeli na gruncie
zabudowanym na cele mieszkaniowe znajdują się również
obiekty niemieszkalne, wówczas taki grunt zostanie przekształcony pod warunkiem, że te obiekty umożliwiają
prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. Niestety brak jednoznacznego określenia w Ustawie, które obiekty lub urządzenia budowlane umożliwiają
prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych, powoduje wątpliwości, odnośnie tego czy dana
nieruchomości kwalifikuje się do przekształcenia. Dotyczy
to w szczególności sytuacji, kiedy na gruncie objętym
jedną księgą wieczystą wraz z budynkami mieszkalnymi
posadowione są pawilony handlowe, kioski, warzywniaki,
nośniki reklamowe, sieci przesyłowe itp.

Użytkowanie wieczyste ustanowione po 1 stycznia 2019 r.
Po 1 stycznia 2019 r. nie oddaje się w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych na cele budownictwa
mieszkaniowego. Wyjątkiem od tej zasady jest realizacja
roszczeń w zakresie regulacji stanu prawnego gruntu.
Pojawił się więc problem, czy w świetle ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy przkształceniowej
użytkowanie wieczyste ustanowione po 1 stycznia 2019 r.
w wyniku realizacji roszczeń, będzie podlegało przekształceniu w prawo własności.

Z urzędów dzielnicowych napływały niepokojące informacje, że co do zasady takie obiekty uniemożliwiają przekształcenie nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalnym. W praktyce oznaczałoby to, że jeżeli na
gruncie zabudowanym na cele mieszkaniowe znajduje się

Niestety Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju jednoznacznie stoi na stanowisku, że obecna ustawa nie
przewiduje przekształcenia użytkowania wieczystego
ustanowionego po 1 stycznia 2019 r. Wymagana byłaby w tym zakresie nowelizacja Ustawy.
O wdrażaniu Ustawy oraz pracach nad przygotowywanymi
zmianami w przepisach będziemy informować w kolejnych
numerach „Gazety eReSeM”.
Łukasz Zaprawa

Ustawa „przekształceniowa”, choć bardzo ważna, zawiera wiele elementów niespójnych i niedopracowanych.
Mieszkańcom, spółdzielniom, a także urzędom odpowiedzialnym za jej wdrażanie sprawia szereg
trudności. W ciągu ostatnich kilku miesięcy pojawiało się wiele sprzecznych interpretacji i opinii, które
utrudniają podejmowanie stosownych decyzji. Należy zaznaczyć, że od 5 października 2018 r., tj. od daty
wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz.
1716 ze zm.) do dziś miały miejsce już dwie nowelizacje, a kolejna jest przygotowywana przez
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Dlatego też spółdzielnie mieszkaniowe w Warszawie nie przyglądają
się biernie całej sprawie, lecz na czele z RSM „Praga” aktywnie biorą udział we wszelkich
konsultacjach i inicjatywach związanych z wdrażaniem Ustawy.
Konsultacje z Ministerstwem i Miastem
Pod koniec lutego w siedzibie SM „Służew nad Dolinką” odbyło się spotkanie warszawskich spółdzielni
mieszkaniowych z Wiceprezydentem Warszawy - Robertem Soszyńskim. Współprowadzącym spotkanie
był Andrzej Półrolniczak - Prezes Zarządu RSM
„Praga”. Podczas spotkania spółdzielcy mieli możliwość przedstawienia swoich uwag i problemów związanych z wdrażaniem ustawy przez urzędy dzielnicowe. Po spotkaniu powstał zespół roboczy, w którego
skład weszli także przedstawiciele RSM „Praga”. Zadaniem zespołu jest monitorowanie i reagowanie na
wszelkie sytuacje związane z realizacją Ustawy.
W dniu 4 marca 2019 r. przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych w Warszawie, w tym RSM „Praga”, wzięli
udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Cyfryzacji Rady m. st. Warszawy, gdzie omawiane były
problemy dotyczące Ustawy. Spółdzielcy mieli możliwość
przedstawienia swoich uwag i zastrzeżeń w związku
z wdrażaniem ustawy „przekształceniowej” przez Urząd
m. st. Warszawy, oczekując jednocześnie stanowiska Miasta w tej sprawie. Przewodniczący Komisji - Mariusz
Frankowski zwrócił się do obecnych na posiedzeniu
przedstawicieli Urzędu m. st. Warszawy o pochylenie się
nad zgłaszanymi przez spółdzielnie problemami.

Następnie 6 marca 2019 r. imieniu w warszawskich spółdzielni mieszkaniowych do Wiceprezydenta Roberta
Soszyńskiego zostało wysłane pismo, przygotowane
przez naszą Spółdzielnię, zawierające najważniejsze zagadnienia dotyczące wdrażania Ustawy, wzbudzające
kontrowersje i wątpliwości.
Z kolei 12 marca 2019 r. odbyło się spotkanie członków
zespołu spółdzielców z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju - Arturem Soboniem, w którym udział wziął m.in. Andrzej Półrolniczak. Podczas
spotkania omawiane były problemy i zagrożenia wynikające z wdrażania Ustawy. Minister Soboń ze zrozumieniem
odnosił się do przedstawianych przez spółdzielców uwag.
Podczas spotkania Ministrowi zostało wręczone obszerne
pismo, również przygotowane przez naszą Spółdzielnię,
zawierające najistotniejsze uwagi do Ustawy.
Obydwa pisma, tj. do Wiceprezydenta Soszyńskiego oraz
Ministra Sobonia, przede wszystkim opisywały problemy,
które poruszyliśmy w artykule „GRUNTY NA WŁASNOŚĆ…” opublikowanym w niniejszym numerze.
Pismem z dnia 19 marca 2019 r. Minister Artur Soboń udzielił odpowiedzi na nurtujące nas wątpliwości. Odpowiedź Ministerstwa w większości pozytywnie odnosi się do naszych
uwag i stanowi pierwszy krok zmierzający do unormowania
i zapanowania nad chaosem związanym z wdrażaniem Ustawy.

Spotkanie w SM „Służew nad Dolinką”
Od prawej: Robert Soszyński - wiceprezydent m.st Warszawy,
Andrzej Półrolniczak - Prezes RSM „Praga”, Grzegorz Jakubiec
- Prezes SM „Służew nad Dolinką”.

Pod koniec marca, odbyło się kolejne spotkanie (tym
razem w Ratuszu) przedstawicieli czterech warszawskich
spółdzielni z Wiceprezydentem Robertem Soszyńskim.
W spotkaniu brała także udział delegacja RSM „Praga”
na czele z Andrzejem Półrolniczakiem - Prezesem naszej Spółdzielni. Podczas spotkania Wiceprezydent podzielił się informacjami w zakresie proponowanych przez
Miasto procedur związanych z wdrażaniem ustawy
„przekształceniowej”. Uzgodniono także kolejny termin
przypadający na koniec kwietnia szerokiego spotkania
Wiceprezydenta Soszyńskiego z warszawskimi spółdzielniami mieszkaniowymi. Tym razem obok tematu związanego z wdrażaniem ustawy „przekształceniowej”
omawiany będzie przede wszystkim problem wciąż
nieuregulowanych gruntów w Warszawie.
Przedstawiciel RSM „Praga” wziął również aktywny udział
w konferencji prasowej Prezydenta Warszawy - Rafała
Trzaskowskiego, która odbyła się w dniu 29 marca 2019 r.
Podczas konferencji Prezydent Trzaskowski poinformował
m. in. o przyspieszeniu wydawania przez urzędy dzielnicowe zaświadczeń potwierdzających przekształcenie, a także
(Ciąg dalszy na stronie 4)
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uspokoił mieszkańców, że Miasto zrobi wszystko, aby nikt
nie został pozbawiony możliwości skorzystania z dobrodziejstwa ustawy przekształceniowej, zaś cel ustawy został
jak najszerzej zrealizowany. Dodatkowo Prezydent Trzaskowski zapowiedział, że Miasto niebawem na szeroką skalę
rozpocznie regulację stanu prawnego gruntów, do których m.
in. spółdzielnie od wielu lat występują z roszczeniami o ustanowienie użytkowania wieczystego. Obecny na konferencji
Wiceprezydent Soszyński dodał, że tam gdzie na gruntach
nieuregulowanych znajdują się budynki wybudowane przez
spółdzielnie mieszkaniowe, Miasto ma podstawę do rozpatrywania roszczeń spółdzielni. Powyższe stwierdzenie Wiceprezydenta daje jednocześnie odpór kłamliwym informacjom
niejednokrotnie zamieszczanym na niektórych forach internetowych lub naszych klatkach schodowych, które sugerowały, że każdy kto ma lokal na gruncie nieuregulowanym
jest jedynie jego najemcą, a lokal rzekomo należy do Miasta.
Wypowiedz Wiceprezydenta potwierdza tym samym naszą
argumentację, że jedynie regulacja gruntów na rzecz spółdzielni umożliwi w przyszłości osobom, które posiadają spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, założyć księgę wieczystą (jeżeli tego nie zrobiły przed 2013 rokiem) lub ewentualnie wyodrębnić swój lokal na własność.
RSM „Praga” interweniuje w UOKiK
Na początku kwietnia nasza Spółdzielnia wystąpiła bezpośrednio do UOKiK o jednoznaczną interpretację w zakresie stosowania przepisów o pomocy publicznej w stosunku do lokali spółdzielczych. Ze strony Miasta płynęły
bowiem niekorzystne sygnały, że ulgi związane z przekształceniem użytkowania wieczystego we własność, stanowią
pomoc publiczną, a co za tym idzie mieszkańcy lokali spół-

dzielczych zostaliby pozbawieni możliwości skorzystania
z bonifikat. Na nasze pismo UOKiK odpowiedział bardzo
szybko, zdecydowanie przecinając tę dyskusję. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jednoznacznie stwierdził, że
przepisy o stosowaniu pomocy publicznej nie mają zastosowania do lokali przeznaczonych na funkcje mieszkaniowe,
w tym lokali zajmowanych na zasadzie spółdzielczego lokatorskiego i własnościowego prawa. Z odpowiedzi UOKiK
jednoznacznie wynika, że mieszkańcy lokali spółdzielczych
będą mogli bez przeszkód skorzystać z bonifikat od opłaty
z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo
własności. Kopię naszego pisma oraz odpowiedzi UOKiK
przekazaliśmy do wiadomości Ministra Artura Sobonia
oraz Wiceprezydenta Roberta Soszyńskiego.
Kolejna nowelizacja
Pod koniec marca na stronie Ministerstwa Inwestycji
i Rozwoju pojawiły się założenia do kolejnej nowelizacji ustawy przekształceniowej:
• wyeliminowanie blokowania przekształcenia koniecznością dokonania podziału nieruchomości zabudowanej na
cel mieszkaniowy, na której są dodatkowo inne obiekty;
• wprowadzenie „uproszczonego” trybu dokonania
podziału nieruchomości, w przypadkach gdy taki
podział będzie niezbędny;
• objęcie ustawowym przekształceniem gruntów zabudowanych garażami i innymi budynkami i urządzeniami
pełniącymi rolę służebną wobec gruntów mieszkaniowych, a ujawnionych w odrębnych księgach wieczystych;
• określenie w ustawie, czy i w jakich przypadkach
jest wymagane zezwolenie na przekształcenie prawa
na rzecz cudzoziemca;
• doprecyzowanie trybu udzielania pomocy publicznej, tak
aby zapewnić organom sprawną weryfikację pomocy,
a przedsiębiorcom elastyczne warunki korzystania z możliwości wyboru sposobu płatności za przekształcenie;

ustawowe zapewnienie najwyższych bonifikat w opłacie
przekształceniowej osobom w trudnej sytuacji życiowej,
m.in. rodzinom z osobami z niepełnosprawnością.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zapowiedziało, że postara
się przygotować nowelizację możliwie szybko. W związku
z tym przy współpracy kilku spółdzielni w Warszawie, przy
znacznym udziale RSM „Praga”, przygotowane i przekazane
zostało pismo do Ministra Artura Sobonia zawierające najważniejsze propozycje zmian w ustawie „przekształceniowej”.
Mamy nadzieję, że przedstawione przez nas propozycje
nowelizacji ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. zostaną
uwzględnione przez Ministerstwo w przygotowywanym
projekcie zmiany Ustawy, a następnie przegłosowane
przez Parlament, gdyż pozwolą wyeliminować lub przynajmniej zminimalizować dotychczasowe problemy związane z funkcjonowaniem Ustawy.
Więcej informacji na ten temat Ministerstwo publikuje w: #GruntToWłasność.
Mamy nadzieję, że problemy związane z wdrażaniem
i funkcjonowaniem ustawy przekształceniowej zostaną
przez Ministerstwo wyeliminowane za pomocą zapowiadanej nowelizacji, zaś urzędy dzielnicowe wypracują odpowiednie procedury, które pozwolą mieszkańcom bez
ograniczeń skorzystać z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
Po wielu latach przestoju i niemocy ze strony Urzędu m. st.
Warszawy pojawiła się również nowa nadzieja na uregulowanie przez Miasto stanu prawnego gruntów. Liczymy, że
nowe władze Stolicy na poważnie zajmą się tą sprawą. Dotychczasowe spotkania z Wiceprezydentem Robertem
Soszyńskim oraz wypowiedzi Prezydenta Rafała Trzaskowskiego pozwalają mieć nadzieję, że sprawa regulacji
gruntów na rzecz spółdzielni i ich mieszkańców, zostanie
wreszcie pozytywnie załatwiona.
Łukasz Zaprawa
•

CO ZROBIĆ, ŻEBY SIĘ PRZEKSZTAŁCIĆ?
I.

Osoby posiadające spółdzielcze prawa do lokalu (lokatorskie, własnościowe)
1. Formalności związane z przekształceniem dokonuje Spółdzielnia – mieszkańcy posiadający
spółdzielcze prawa do lokali nie podejmują żadnych działań.
2. Spółdzielnia podejmie lub już podjęła następujące działania:
1) złożyła do Urzędu m. st. Warszawy (lub urzędu dzielnicy) wnioski o wydanie
zaświadczeń potwierdzających przekształcenie użytkowania gruntu w prawo własności,
2) uiściła opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 r. do końca marca b.r. –
jeżeli Spółdzielnia ww. zaświadczenie uzyska w późniejszym terminie uiszczona opłata
roczna zostanie zaliczona na poczet opłaty przekształceniowej,
3) po uzyskaniu zaświadczenia zgłosi do urzędu zamiar jednorazowego uiszczenia opłaty
przekształceniowej wraz z wnioskiem o udzielenie 98% bonifikaty dla lokali
mieszkalnych,
4) po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie oraz skorzystaniu
z bonifikaty Spółdzielnia rozliczy się z osobami posiadającymi spółdzielcze prawa do
lokali mieszkalnych.
3. Mieszkańcy w dalszym ciągu będą obciążani opłatami z tytułu użytkowania wieczystego za
grunty, które nie uległy przekształceniu (np. parkingi, drogi osiedlowe, chodniki, place
zabaw, boiska itp.).

II. Osoby posiadające prawo odrębnej własności lokalu
1. Formalności związane z przekształceniem dokonuje odrębny właściciel samodzielnie – Spółdzielnia nie
może w ich imieniu podejmować żadnych działań (chyba, że Spółdzielnia otrzyma stosowne upoważnienie
odrębnego właściciela do podejmowania czynności w jego imieniu).
2. Odrębny właściciel powinien/może podjąć następujące działania:
1) wystąpić do Urzędu m. st. Warszawy (lub urzędu dzielnicy) o wydanie zaświadczenia potwierdzającego
przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności – w zaświadczeniu informuje się
o obowiązku i określa się indywidualnie wysokość rocznej opłaty przekształceniowej. Odrębny właściciel nie
musi występować o wydanie wcześniejszego zaświadczenia, jeżeli zrobiła to już spółdzielnia dla swojego
udziału – urząd wyda zaświadczenia dla całej nieruchomości,
2) ewentualnie odwołać się od wydanego zaświadczenia,
3) uiścić opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 r. do końca marca b.r. – jeżeli odrębny
właściciel ww. zaświadczenie uzyska w późniejszym terminie uiszczona opłata zostanie zaliczona na
poczet opłaty przekształceniowej,
4) po otrzymaniu zaświadczenia odrębny właściciel zgłasza do urzędu zamiar jednorazowego uiszczenia
opłaty przekształceniowej wraz z wnioskiem o udzielenie bonifikaty,
5) w razie potrzeby dokonać sprostowania zapisów w księdze wieczystej.
3. Odrębni właściciele będą obciążani opłatami z tytułu użytkowania wieczystego za grunty, które nie uległy
przekształceniu (np. parkingi, drogi osiedlowe, chodniki, place zabaw, boiska itp.).

OGÓLNE INFORMACJE

Spółdzielnia stała się współwłaścicielem gruntów pod blokami mieszkalnymi, które dotychczas były w jej użytkowaniu wieczystym, a także pod budynkami gospodarczymi, garażami i innymi budowlami, jeżeli
położone są na jednej nieruchomości gruntowej razem z budynkiem mieszkalnym (w jednej księdze wieczystej) oraz umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. Mieszkańcy, którym
przysługuje odrębna własność lokalu, także stali się współwłaścicielami gruntu, w takim samym udziale jaki mieli dotychczas w prawie użytkowania wieczystego.
Prawo użytkowania wieczystego do działek zabudowanych budynkami użytkowymi, np. pawilonami handlowymi, usługowymi, garażami nie podlega przekształceniu w prawo własności. Dotyczy to także ulic osiedlowych,
infrastruktury technicznej, większych placów zabaw, boisk sportowych, jeśli nie znajdują się w jednej księdze wieczystej wraz z budynkiem mieszkalnym. Pozostają dalej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni.
Zaświadczenia
Potwierdzeniem przekształcenia gruntów w prawo własności jest zaświadczenie wydawane przez Prezydenta m. st. Warszawy, działającego przy pomocy Urzędu m. st. Warszawy lub urzędów dzielnicowych. W Markach
zaświadczenia wydaje Urząd Miasta. Zaświadczenia powinny być wydane do końca grudnia 2019 r. Współwłaściciel gruntu (Spółdzielnia w przypadku spółdzielczych praw do lokali lub samodzielnie odrębny właściciel
lokalu) może złożyć wniosek o wcześniejsze wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, które powinien otrzymać w ciągu 4 miesięcy od daty złożenia wniosku. Ponadto na wniosek uzasadniony potrzebą
dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal (np. sprzedaż lokalu), zaświadczenie może być wydane w terminie 30 dni. Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych Spółdzielnia jest przedstawicielem
członków posiadających spółdzielcze prawa do lokali i w ich imieniu podejmuje wszelkie działania konieczne do sfinalizowania procedury związanej z przekształceniem gruntów, w tym występowanie o wydanie
zaświadczenia (np. w trybie 30-dniowym lub 4-miesięcznym). Spółdzielnia nie może natomiast reprezentować w powyższym zakresie mieszkańców posiadających odrębną własność lokalu (chyba, że Spółdzielnia otrzyma
stosowne upoważnienie do reprezentowania odrębnego właściciela).
Opłata przekształceniowa i za użytkowanie wieczyste za 2019 r.
Za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności Spółdzielnia (w przypadku lokali objętych spółdzielczymi prawami) oraz odrębni właściciele lokali (w przypadku odrębnej własności lokali)
będą zobowiązani do wnoszenia opłat przekształceniowych przez okres maksymalnie 20 lat. Zgodnie z ustawą pierwszą opłatę przekształceniową należy wnieść do 29.02.2020 r. w wysokości odpowiadającej opłacie
rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 r.
Opłata przekształceniowa będzie mogła być waloryzowana nie częściej niż raz na trzy lata, w oparciu o wskaźnik zmian cen nieruchomości ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Obowiązek
wnoszenia opłaty przekształceniowej, jej wysokość oraz okres wnoszenia opłaty, zostanie określony w zaświadczeniu potwierdzającym przekształcenie gruntu. Roszczenie właściwego organu o zapłatę opłaty
przekształceniowej zostanie wpisane w dziale III księgi wieczystej i obciąży każdoczesnego właściciela nieruchomości. Oznacza to, że przy sprzedaży odrębnej własności lokalu nowy właściciel będzie zobowiązany
do wnoszenia opłaty przekształceniowej od następnego roku. Natomiast zbywca wnosi opłatę przekształceniową w roku, w którym nastąpiła sprzedaż.
Czas oczekiwania na zaświadczenie potwierdzające przekształcenie w prawo własności gruntu będzie najprawdopodobniej wynosił co najmniej kilka miesięcy. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami opłatę
roczną za użytkowanie wieczyste za dany rok należy wnieść do końca marca. W związku z tym Spółdzielnia (za lokale spółdzielcze) do 31.03.2019 r. uiściła opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 r.
Opłata ta zostanie zaliczona na poczet opłaty przekształceniowej po wydaniu przez urząd zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie użytkowania wieczystego we własność gruntu.

Bonifikata w Warszawie i w Markach
W dniu 18.10.2018 r. Rada m. st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 98% bonifikaty osobom fizycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym będących właścicielami lokali mieszkalnych
od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności. Po otrzymaniu zaświadczenia Spółdzielnia (w imieniu mieszkańców posiadających spółdzielcze prawa do lokali) zgłosi zamiar
wniesienia jednorazowej opłaty przekształceniowej (łącznie za 20 lat) wraz z wnioskiem o udzielnie 98% bonifikaty, a następnie rozliczy się Miastem oraz mieszkańcami w ramach uiszczanych opłat czynszowych.
W praktyce dzięki bonifikacie mieszkańcy za przekształcenie zapłacą opłatę stanowiącą mniej niż wartość 5-miesięcznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Odrębny właściciel podejmuje działania na własną rękę.
W dniu 17.10.2018 r. Rada Miasta Marki podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym będących właścicielami lokali mieszkalnych od
jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności. Bonifikata wynosi od 90% do 10% w zależności czy jednorazowa opłata zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło
przekształcenie, czy też w kolejnych latach. Po otrzymaniu zaświadczenia właściciele odrębnych lokali i Spółdzielnia będą mogli zgłosić we właściwym urzędzie zamiar wniesienia jednorazowo opłaty
przekształceniowej (łącznie za 20 lat), wraz z wnioskiem o udzielnie bonifikaty. Odrębny właściciel podejmuje działania na własną rękę.
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zadania i cele życia, organizacja domu, pracy, ubiór pań
z okresu przedwojennego i współczesnego). Po wykładzie odbył się występ artystyczny solistek i uczennic
Koła Teatralnego „Wóz Tespisa” Technikum.

N

a osiedlu ERAZMA wiosenne nowości okazały się
niezwykle efektywne! Z inicjatywy mieszkańców
osiedla i Rady Osiedla Erazma przewodnicząca Rady - Ewa
Skrońc-Bielak powołała nowy oddział znanego i cenionego
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy - TPW Oddział Tarchomin. Siedziba tej szacownej organizacji mieści się w nowym
budynku administracji przy ul. Erazma z Zakroczymia 2A.
Nie da się ukryć, że na nową administrację czekali i mieszkańcy, i działacze osiedlowego samorządu.

Jak się okazuje to co nowe pobudza do działania! Powstanie oddziału TPW już okazało się wyjątkowo
twórcze i potrzebne. W ciągu tygodnia powołano kolejną organizację - „Koło Gospodyń Miejskich Tarchomin”. Pomysłodawczynią i inicjatorką jej utworzenia
była Magdalena Kubiak. Nic też dziwnego, że przez
aklamację została jej przewodniczącą. Na wspólnym
posiedzeniu zaplanowano pracę obu stowarzyszeń,
zintegrowaną z działalnością kulturalną RSM „Praga”.
Do obu organizacji zapisały się osoby zainteresowane
edukacją varsavianistyczną oraz pracą społeczną na
rzecz lokalnej społeczności Tarchomina. Prezes RSM
„Praga” - Andrzej Półrolniczak włączył się w planowane inicjatywy na rzecz naszej „małej ojczyzny”.
W dniu 7 marca 2019 roku w nowej siedzibie Rady Osiedla
„Erazma” RSM „Praga” o godzinie 18.00 odbyło się przedsięwzięcie kulturowo-integracyjne z okazji „Dnia Kobiet”.
Inicjatorem spotkania było wspomniane, nowopowstałe

Koło Gospodyń Miejskich - „Tarchomin”, Towarzystwo
Przyjaciół Warszawy - Oddział „Tarchomin”, Rada Osiedla „Erazma” oraz RSM „Praga”. Tematem przewodnim
spotkania stał się wdzięczny temat „Kobiety Warszawy”.
Wzięli w nim udział mieszkańcy Osiedla „Erazma”,
emeryci z Koła Emerytów Tarchomin, Kapela Koła
Emerytów „Bródno”, Koło Teatralne „Wóz Tespisa”
Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego Nr 1, członkowie Koła Młodego Dziennikarza ZSG Poznańska.
W spotkaniu uczestniczyli oczywiście przedstawiciele
RSM „Praga”, Rady Osiedla, Towarzystwa Przyjaciół
Warszawy oraz młodzież szkolna z naszej dzielnicy.
Jak przystało na pierwsze takie przedsięwzięcie, spotkanie otworzyli i przybyłych gości powitali: Anna Dobosz
- członek Zarządu RSM „Praga”, Grzegorz Witt - kierownik Działu Informatyki RSM „Praga”, Ewa SkrońcBielak - przewodnicząca Rady Osiedla „Erazma” i Magdalena Kubiak - przewodnicząca Koła Gospodyń Miejskich, wiceprzewodnicząca Rady Osiedla. Następnie
odbyła się część artystyczno-edukacyjna spotkania, która zintegrowała obecnych na sali. Wykład „Kobiety
Warszawy” - przygotowany przez uczennice i uczniów
Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego Nr 1 w Warszawie (pod opieką Pani Ewy Skrońc-Bielak) dotyczył
m.in. między innymi znanych i rozpoznawalnych kobiet
naszego miasta oraz konwencji i obyczajów kobiecych
na przestrzeni XIX, XX i XXI wieku (uroda, kosmetyki,

W czasie przerwy zaproszeni goście uczestniczyli w poczęstunku połączonym z integracją pokoleniową. Pyszne
kanapki (smalec domowy, ogórek kiszony, pasta z fasoli),
napoje (soki, kawa, herbata, woda mineralna), owoce,
ciastka i zdrowe przekąski, przygotowane przez członkinie Rady Osiedla Erazma, czekały na gości.
Po przerwie zaprezentowała się Kapela Koła Emerytów
z Targówka z solistą zespołu - Witoldem Harasimem.
Podczas występu było wspólne śpiewanie z solistkami
i uczennicami koła teatralnego Technikum piosenek
o Warszawie paniach i wiosennych uniesieniach. Wszyscy
bawili się doskonale, mocno angażując się w przygotowany program. Do wspólnego śpiewania i zabawy włączyli
się też zaproszeni goście. Impreza spotkała się z dużym
zainteresowaniem. Sala była pełna, a nawet… więcej.
Po kilku godzinach świetnej zabawy nastąpiło zakończenie nieuchronnie zamknięcie eventu - zakończone zaproszeniem na następne spotkanie w miesiącu kwietniu „Powitanie wiosny”, które stanie się oficjalnym otwarciem nowej siedziby. Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał słodki prezent w postaci pysznej czekolady oraz znaczek Koła Gospodyń Miejskich Tarchomin.
Artykuł przygotowały:
Katarzyna Szczemier-Szczemierska i Mariola SitnickaKuś – Rada Osiedla „Erazma”.
Zdjęcia: El.Be
Koło Gospodyń Miejskich - „Tarchomin” działa w ramach Towarzystwa Przyjaciół Warszawy - Oddział Tarchomin, Rady Osiedla „Erazma”, RSM „Praga”.

Magdalena Kubiak i Ewa Skrońc-Bielak - „współsprawczynie” wydarzenia

Witold Harasim - wokal i Zbigniew Wójcik - akordeon - goście z Targówka

Anna Dobosz i Grzegorz Witt - w imieniu Zarządu RSM „Praga” witają zebranych

Uczestnicy „przedsięwzięcia kulturowo-integracyjnego” - mieszkańcy Osiedla „Erazma”
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i stropów. Wykonywanie tego rodzaju prac bez pozwolenia zostanie uznane za samowolę budowlaną
i skutkować może zgłoszeniem do nadzoru budowlanego (PINB) i obowiązkiem przywrócenia do stanu
pierwotnego na własny koszt.

W

Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga”
lokale mieszkalne mogą posiadać status:
- odrębnej własności,
- spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu,
- spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.
Odrębna własność lokalu. Właścicielowi przysługuje
prawo własności lokali oraz nierozerwalnie związanego z lokalem udziału w nieruchomości wspólnej.
Zgodnie z Kodeksem Cywilnym właściciel takiego
lokalu ma możliwość korzystania z lokalu zgodnie ze
społeczno-gospodarczym przeznaczeniem oraz pobierania pożytków i innych dochodów z lokalu. Wykonywanie prawa własności jest jednak ograniczone ustawami oraz zasadami współżycia społecznego. Oznacza to w praktyce, że osoba posiadająca prawo własności do lokalu mieszkalnego może nim rozporządzać w dowolny sposób pod warunkiem, że nie narusza praw innych osób, a więc m.in. stosuje się do regulaminów obowiązujących w Spółdzielni.
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego to ograniczone prawo rzeczowe uregulowane przez ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych.
Posiadanie go oznacza prawo do korzystania z lokalu
oraz rozporządzania nim.

Obydwa powyższe prawa są zbywalne, dziedziczne
i podlegają egzekucji. Rozporządzanie tymi prawami
wymaga formy aktu notarialnego.
Lokatorskie prawo do lokalu nie jest ograniczonym
prawem rzeczowym, jest jedynie formą prawa na
rzeczy cudzej, zbliżoną do najmu.
Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu jest prawem
niezbywalnym, nie przechodzi na spadkobierców i nie
podlega egzekucji.
Pomimo różnicy w nazwie i stanie prawnym lokali
właściciele wszystkich w/w typów lokali mają prawo do zamieszkiwania w lokalach, polepszania ich
stanu technicznego, wykonywania w nich prac remontowych.

M

ieszkańcy budynków RSM „Praga” wyposażonych
w instalację gazową rozliczają się z dostawcą gazu
dwojako. Pierwszy sposób dotyczy budynków, w których
lokale mieszkalne wyposażone są w gazomierze indywidualne. Mieszkańcy tych budynków mają podpisane indywidualne umowy z gazownią i bezpośrednio z nią się
rozliczają (zgodnie z taryfą dla gospodarstw domowych).
Druga grupa to mieszkańcy budynków wyposażonych
w gazomierz zbiorczy. Tutaj umowę na dostawę gazu
podpisuje Spółdzielnia. W listopadzie 2017 roku RSM
„Praga” podpisała porozumienie ze spółką PGNiG, na
mocy którego przystąpiła do promocji „Stale Niska Cena”. Obowiązuje ona od 01.12.2017 r. do 30.11.2019 r.
W budynkach, w których dotyczy promocja, obowiązują
taryfy stosowane w rozliczeniach z odbiorcami, którzy
pobierają paliwo gazowe na własny użytek. Ceny gazu
w tych taryfach są uzgadniane i konsultowane z Urzędem
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Różnicy nie ma również w obowiązku przestrzegania przez lokatorów regulaminów obowiązujących
w Spółdzielni.
Zarówno w budynkach, w których zawiązuje się wspólnota mieszkaniowa jak i w budynkach należących do
Spółdzielni istnieją regulaminy, które obowiązują
wszystkich mieszkańców. Specyfiką budynków wielorodzinnych jest to, że jedno mieszkanie oddziałuje na
sąsiednie, a przede wszystkich każde mieszkanie posiada części wspólne budynku (elewacja, ściany, instalacje: kanalizacyjną, wodę, wentylację lub gazową).
Planując remont mieszkania większość lokatorów nie
zaprząta sobie głowy formalnościami i robi go bez powiadamiania Spółdzielni, traktując mieszkanie jako
niezależną własność, nie uwzględniając, że ich lokal
stanowi część budynku wielorodzinnego.
Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że w ten sposób można nawet złamać prawo. Niektóre prace remontowe
wymagają bowiem pozwolenia z urzędu.
Mieszkając w budynku wielorodzinnym należy zapoznać się z zasadami panującymi w Spółdzielni, według
których przeprowadzane są remonty. W Statucie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” oraz w Zasadach używania lokali i porządku domowego w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie
określone zostało, co należy do obowiązków Spółdzielni, a co do lokatora. Oba te dokumenty dostępne są na
stronie internetowej Spółdzielni pod adresem: https://
www.rsmpraga.pl/dokumenty
Zgodnie z § 15 ust. 8 wspomnianych powyżej zasad, każdy przeprowadzany przez lokatora remont
należy zgłosić do Administracji Osiedla oraz jeśli
jest to wymagane, uzyskać zgodę Administracji na
prowadzenie prac.
Część prac remontowych wymaga nie tylko akceptacji Spółdzielni, ale również uzyskania pozwolenia
z urzędu. Do tego rodzaju prac należą m.in. remonty
instalacji gazowych (w tym również demontaż instalacji) oraz ingerencja w konstrukcje ścian nośnych
Regulacji Energetyki. W związku z częściowym uwolnieniem cen na rynku gazu, zachodziła obawa co do zasad
traktowania odbiorców indywidualnych i biznesowych.
Dotyczyło to m.in. wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.
Istniało ryzyko, że będą traktowani jak klienci biznesowi.
Stanowisko Urzędu Regulacji Energetyki jest jednak w tej
kwestii jednoznaczne. Oznacza, że „sprzedawca gazu ma
obowiązek stosować w rozliczeniach ceny gazu ustalone
w zatwierdzonej taryfie zarówno gdy (1) odbiorcą jest

Niektóre prace remontowe wykonywane w mieszkaniach powodują ingerencję w części wspólne budynku
(np. w instalację centralnego ogrzewania lub instalację
wodną). Mają one bowiem wpływ na inne lokale, powodując chociażby brak dopływu ciepła lub bieżącej
wody. Roboty te wymagają nadzoru specjalisty z działu
technicznego Administracji. Do prac tych należą głównie wymiany grzejników, które wiążą się ze spuszczeniem wody z instalacji, wykonaniem odpowiednich
nastaw na zaworach termostatycznych lub przemontowaniem podzielników ciepła przez firmę dokonującą
odczytów, ale również z dobraniem mocy i wielkości
grzejników dla każdego pomieszczenia.
Zgłaszając zamiar przeprowadzenia remontu można
zawsze liczyć na pomoc wyspecjalizowanej kadry pracowników, posiadających uprawnienia budowlane,
sanitarne lub elektryczne, którzy służą zawsze wszystkim mieszkańcom naszej Spółdzielni fachową poradą.
Pamiętajmy zatem, że zgłoszenie remontu jest nie tylko
obowiązkiem, ale daje możliwość uzyskania wsparcia
wykwalifikowanych specjalistów.
Wielu lokatorów przekonało się, że konsultacja z Inspektorami Nadzoru lub pracownikami działów technicznych pomaga uzyskać oszczędności przy remoncie dzięki właściwemu dobraniu urządzeń/akcesoriów
niezbędnych do wykonania remontu (zawory, grzejniki, kuchenki itp.), a także uchroni nas przed zbędnymi wydatkami na rzeczy, których stosowanie może
być prawnie zabronione (wentylatorki elektryczne,
okapy kuchenne).
W związku z powyższym zachęcamy do współpracy
ze Spółdzielnią i odpowiednio wcześniejsze informowanie Administracji o zamiarze przeprowadzania
prac remontowych.
Szanowni mieszkańcy, szanujcie prawa swoich sąsiadów. Wszelkie remonty są uciążliwe nie tylko dla
lokatorów je wykonujących, ale też dla innych. Należy zatem pamiętać przede wszystkim o tym, aby prace remontowe wykonywać od poniedziałku do soboty
(z wyłączeniem świąt), w godzinach 8:00 - 20:00,
a w soboty 10:00 - 16:00.

Dorota Kozłowska
mieszkaniec domu jednorodzinnego jak również w przypadku, gdy (2) w imieniu odbiorców w gospodarstwach
domowych zamieszkujących budynek wielolokalowy
stroną umowy ze sprzedawcą jest np. wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa”. Zgodnie z komunikatem Polskiej Agencji Prasowej z dn. 13.12.2019 r.
spółka PGNiG Obrót Detaliczny informuje, że będzie
sprzedawać gaz spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym zgodnie z taryfą dla gospodarstw domowych.
Dnia 25.01.2019 r. PGNiG poinformowała, że w roku
2019 rachunki za gaz ziemny dla gospodarstw domowych
nie będą wyższe niż w roku poprzednim. Nowe taryfy
gazowe zostały zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki i obowiązują od 15 lutego do końca 2019 roku.
Z powyższego wynika, że w chwili obecnej mieszkańcy RSM „Praga” nie powinni obawiać się zmian
w cenach gazu. Do końca listopada 2019 roku pozostaną na stałym poziomie.
Paweł Kozłowski

Roman Lulis - Przewodniczący Rady MOIIB

W

dniu 22 lutego 2019 roku, Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zorganizowała po raz pierwszy Spotkanie ŚwiątecznoNoworoczne w warszawskim Teatrze ROMA. Uczestnikom spotkania przedstawiono działania i plany
MOIIB od momentu wybrania nowych władz w kwietniu ubiegłego roku. Przypomnijmy, że Przewodniczącym Rady MOIIB jest Roman Lulis, Przewodniczący
Rady Nadzorczej RSM „Praga”. Wśród zaproszonych

gości byli Andrzej Półrolniczak Prezes Zarządu oraz
Anna Dobosz - Członek Zarządu RSM „Praga”. Liczną
grupę zaproszonych gości stanowili inżynierowie zatrudnieni w RSM „Praga”. Spółdzielnia nasza od wielu
lat współpracuje z Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, która oferuje pracownikom technicznym naszej Spółdzielni m.in. bezpłatne porady
i konsultacje techniczne z zakresu budownictwa oraz
organizuje szkolenia inżynieryjne.

Po części oficjalnej goście mieli możliwość obejrzenia spektaklu „Piloci” inspirowanego wydarzeniami historycznymi
z czasów II wojny światowej, a przede wszystkim związanymi z bohaterskim udziałem Polaków w Bitwie o Anglię.
Mimo że nigdy wcześniej spotkania tego formatu nie
były organizowane, dopisała nadzwyczaj duża frekwencja uczestników w ilości około 800 osób, w tym
przedstawicieli samorządu terytorialnego, zawodowego, gospodarczego i spółdzielczego.
Redakcja

reklama
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Osiedle Poraje

W

tym roku trochę nietypowo bo w okresie zimowym wyremontowane zostały klatki schodowe
w niskich trzypiętrowych budynkach przy ul. Śreniawitów 4 i Śreniawitów 12. Prace remontowe zaczęły się
w styczniu, a zakończyły w marcu 2019 r. Remont klatek schodowych o podwyższonym standardzie w niskich budynkach to przede wszystkim wymiana drzwi
wejściowych zewnętrznych i wewnętrznych, ułożenie
wielkoformatowych płytek gresowych na posadzkach
i schodach na wszystkich kondygnacjach oraz ułożenie
płytek gresowych na ścianach w rejonie parteru do
wysokości 30 cm od sufitu. Uporządkowanie licznych
kabli i korytek instalacyjnych głównie telewizji kablowych, likwidacja stalowych skrzynek telewizyjnych.
Wykonanie otwieranych dwukolorowych zabudów
meblowych ze specjalnych płyt niepalnych. Zabudowy
zasłaniają całą ścianę, na której zlokalizowane są: metalowe szachty elektryczne, rury i liczniki gazowe, rury
spustowe z dachu oraz kable TV. Czyszczenie i malowanie stalowych balustrad schodowych z montażem na
wszystkich kondygnacjach lakierowanej drewnianej
poręczy. Szpachlowanie i malowanie wszystkich ścian
i sufitów farbami lateksowymi o podwyższonych parametrach odporności na ścieranie w jasnych i stonowanych kolorach. Wymiana przycisków dzwonkowych do
mieszkań oraz likwidacja przycisków światła w związku z montażem energooszczędnych opraw oświetleniowych z czujkami ruchu. Wymiana starych parapetów
lastrykowych na nowe z konglomeratu, malowanie
drzwi do pomieszczeń technicznych i starych drzwi do
mieszkań. Wykonanie nowych piktogramów z numeracją pięter, montaż nowych tablic informacyjnych i wymiana grzejników na parterze. Przed wejściami do klatek schodowych gdzie są schody wykonano nowe lastriko, wymieniono stare stalowe balustrady na nowe
ze stali nierdzewnej i odnowiono ściany elewacji
w bezpośrednim sąsiedztwie wejść.

Budynek przy ul. Śreniawitów 12, wejście przed remontem.

Budynek przy ul. Śreniawitów 12, wejście po remoncie.

Klatka schodowa przy ul. Śreniawitów 12 przed remontem.

Klatka schodowa przy ul. Śreniawitów 12 po remoncie.

Klatka schodowa przy ul. Śreniawitów 4 przed remontem.

Klatka schodowa przy ul. Śreniawitów 4 po remoncie.

Na stronie galeria zdjęć z przeprowadzonych remontów.
Andrzej Chromiec

Klatka schodowa przy ul. Śreniawitów 4 przed remontem.
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Klatka schodowa przy ul. Śreniawitów 4 po remoncie.

Osiedle Targówek

A

dministracja Osiedla „Targówek” począwszy od
2016 roku przy planowaniu i realizowaniu termomodernizacji kolejnych budynków mieszkalnych kieruje się
zasadą, którą kolokwialnie można określić w trzech słowach: „raz a dobrze”. Kompleksowe podejście do modernizacji budynku, poza docieplaniem ścian i stropów, obejmuje szereg innych prowadzonych równolegle prac.
Wpływa to nie tylko na zwiększenie energooszczędności,
ale również podniesienie stanu technicznego budynków
oraz ich funkcjonalności, co z kolei ma wpływ na komfort
i bezpieczeństwo mieszkańców. W remontowanych budynkach wymieniane jest pokrycie dachowe wraz z obróbkami blacharskimi co gwarantuje długie lata bez ryzyka przecieków z dachu w mieszkaniach ostatnich kondygnacji. Remontowane są kominy wentylacyjne wraz z zabezpieczeniem ich przed uciążliwością jaką jest zakładanie gniazd przez gołębie. Nowa instalacja odgromowa
także niewątpliwie poprawia bezpieczeństwo mieszkańców. Na loggiach wymieniane są warstwy izolacyjne i posadzkowe, a na nowych posadzkach układane są płytki
mrozoodporne. Od kilku lat zmorą osiedla stały się skorodowane barierki balkonowe, dlatego w nowo remontowanych budynkach są one całkowicie wymieniane.
Przebudowane podjazdy dla wózków w wejściach do
budynku ułatwiają komunikację osobom korzystającym

Wejście do klatki schodowej w budynku przed remontem.

Osiedle Generalska

O

świetlenie LED pojawiło się na rynku stosunkowo niedawno i szturmem zdobywa popularność ze względu na swoje największe zalety - wysoką efektywność pracy i trwałość. Wraz z rozwojem
technologii i spadającymi cenami oświetlenie LED
stanowi atrakcyjny zamiennik dla tradycyjnych żarówek i jest coraz chętniej wybierane przez użytkowników. Produkowane w obecnych czasach diody świe-

Barierki balkonowe w budynku przed remontem.

z wózków, rowerów itp. Rezygnacja ze schodków w podjazdach przyczyniła się do wyeliminowania ograniczenia
spowodowanego różnym rozstawem kół w wózkach.
Całości dopełnia okładzina schodów i podjazdów wykonana z lastrico o fakturze antypoślizgowej. Ponadto
wejścia do budynku zostają obłożone estetycznym,
łatwym w utrzymaniu, polerowanym gresem. Balkony
na parterze wyposażane są w zabudowy chroniące
użytkowników zarówno przed opadami atmosferycznymi jak i przed spadającymi przedmiotami z wyższych
kondygnacji. Ujednolicone zabudowy o nowoczesnej
stylistyce wykonywane są w lekkiej technologii - profile z aluminium wypełnione szkłem bezpiecznym.

Barierki balkonowe w budynku po remoncie.

miejsca dziękujemy mieszkańcom za cierpliwość
i wyrozumiałość.

Dobiegają końca prace termomodernizacyjne na budynkach przy Prałatowskiej 4 i 6, ale już z początkiem
kwietnia rozpoczął się remont Goławickiej 7.
Reasumując, kompleksowe remonty jakie Administracja Osiedla „Targówek” realizuje na budynkach, wpływają znacząco na ograniczenie liczby zgłaszanych
usterek i są uzasadnione technicznie i ekonomicznie.
Zaś głosy mieszkańców, w zdecydowanej większości
zadowolonych z nowego wizerunku osiedla, utwierdzają nas tylko w słuszności założonej strategii remontowej na osiedlu „Targówek”.

Administracja dokłada wszelkich starań aby zminimalizować uciążliwości związane z remontem. Z tego

Wejście do klatki schodowej w budynku po remoncie.

Tomasz Łapka

Balkon na parterze w budynku po remoncie.

cące dają na tyle mocne światło, że można je wykorzystywać jako podstawowe oświetlenie w mieszkaniach, w biurach czy zakładach produkcyjnych.
Oświetlenie LED dzięki niewielkiemu zużyciu energii, generuje bardzo duże oszczędności w rachunkach za energię elektryczną. Dla przykładu oświetlenie typu LED zużywające 5W świeci tak jasno jak
klasyczna żarówka 50W.
Biorąc pod uwagę zalety oświetlenia LED, głównie
w zakresie znacznie niższego zużycia energii elektrycznej, której ceny w przyszłości będą podlegać wzrostowi, RSM „Praga” modyfikuje systemy oświetleniowe.
Administracja Osiedla „Generalska” kontynuuje rozpoczętą w latach poprzednich wymianę tradycyjnego
oświetlenia w częściach wspólnych budynków na nowoczesne i energooszczędne lampy LED. W roku 2019
zostało wymienione oświetlenie 19 klatek schodowych
w budynkach przy ul. Janinówka 7, 9, Zamiejska 1, 13, 14,
Gajkowicza 3. Obecnie nowoczesne oświetlenie LEDowe zainstalowane jest już w 21 budynkach naszego
osiedla - w latach następnych proces wymiany będzie
kontynuowany.
Sukcesywnie na Osiedlu Generalska wymieniane są
również lampy oświetlające tereny przed wejściami do
klatek schodowych. Nowoczesne lamy LED, montowa-

ne w miejsce starych energochłonnych żarówek sodowych, zużywają jedynie 1/5 energii.
Wymiana oświetlenia jest nie tylko kwestią estetyki,
ale inwestycją w zmniejszenie kosztów energii elektrycznej teraz i w przyszłości.
Artur Oktaba
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Osiedle Generalska

A

dministracja Osiedla „Generalska” sukcesywnie
przeprowadza remonty, które mają na celu poprawienie estetyki oraz stanu technicznego budynków.
Pod koniec III kwartału ubiegłego roku między innymi
taki remont wykonany został w budynku przy ul. Janinówka 7 i dotyczył wszystkich siedmiu wejść do klatek
schodowych. Prace związane z remontem rozpoczęto
we wrześniu 2018 r. Zakres remontu obejmował przebudowę wejść do klatek schodowych, wymianę zewnętrznych drzwi wejściowych oraz wymianę poszycia

Wejście do klatki przed remontem.

daszków nad wejściami do budynku. Otwarte przestrzenie po obu stronach wejść do klatek schodowych
wypełnione zostały luksferami. Przeszklenia zabezpieczają wejście do budynku przed nadmiernym wpływem
złych warunków atmosferycznych, jednocześnie nie
ograniczając jego doświetlania. Wejścia wyłożone zostały okładziną ścienną z gresu w jasnej kolorystyce.
Częściowo zmodyfikowano posadzki przed wejściami

Wejście do klatki po remoncie.

do budynku. Przy każdej modernizacji, nie licząc korzyści estetycznych, staramy się wpływać również na
aspekt ekologiczny i oszczędnościowy. W tym przypadku wymieniając dotychczasowe tradycyjne zewnętrzne oświetlenie na energooszczędne lampy LED.

Grzegorz Tokarski
że nie wszyscy którzy użytkują niewielki skrawek ziemi, jakim jest „ogródek przydomowy”, pamiętają
o niezbędnych pracach pielęgnacyjnych, do których zobowiązują ich przepisy obowiązujące w RSM ,,Praga”.
Jednak są to tylko przypadki sporadyczne.

Osiedle Targówek

Z

nadejściem wiosny przyroda budzi się do życia.
Kiedy słońce zaczyna grzać coraz mocniej zaczynają kiełkować i wypuszczać swoje pąki pierwsze rośliny, powoli przygotowując się do kwitnięcia. Mieszkańcy użytkujący ogródki przydomowe na terenie Administracji Osiedla ,,Targówek’’ wykonują wiosenne
prace porządkowe poprzez usunięcie śmieci, starych
liści, gałęzi etc., które nagromadziły się na terenie
ogrodu w okresie jesiennym i zimowym. W tym czasie
trzeba wykonać ciecia pielęgnacyjne drzewek i krzewów ozdobnych. W miejscach, gdzie roślinność nie
występuje, przygotowujemy glebę pod nowe nasadzenia kwiatów i siew traw. Niestety zdarza się również,

Dzięki pracy włożonej w zagospodarowanie ogródków przydomowych przez ich użytkowników, mieszkańcy mogą się cieszyć pięknem zieleni wokół naszych budynków.
Warto też wspomnieć, że ogródki przydomowe w silnie
zurbanizowanym terenie wpływają pozytywnie na otoczenie i poprawiają jego estetykę. Wprowadzają dodatkowy element dekoracji, poprawiają klimat naszego
osiedla i pozytywnie wpływają na nasze samopoczucie.
Janusz Lesisz

Osiedle Jagiellońska

N

a terenie Osiedla „Jagiellońska” kończone są
prace związane z remontem klatek schodowych
o podwyższonym standardzie w budynku przy ul. Jagiellońskiej 1. Wymieniono drzwi wejściowe do klatek schodowych i do piwnic, uporządkowano liczne
kable poprzez wykonanie wspólnych kanałów na
klatkach schodowych i wymieniono oświetlenie na
energooszczędne oprawy typu LED z czujnikami
ruchu. Ułożono płytki gresowe na posadzkach oraz
ścianach w rejonie parteru, wykonano szpachlowanie
i malowanie tynków sufitów i ścian, wszystko w ciepłych szaro-beżowych tonacjach. Pochwyty balustrad
wymieniono na jasne, drewniane.
Dobiegają końca również roboty związane z ociepleniem budynku przy ul. Jagiellońskiej 64. Wymieniona
została warstwa ocieplająca z tynkiem i nową kolorystyką. Wymieniono warstwy izolacyjne loggii oraz
balustrady. Wymieniono również drzwi wejściowe oraz
podjazdy i drzwi do zsypów.
Obecnie w ramach przygotowania do remontu budynku
przy ul. Jagiellońskiej 62 zlecono wykonanie projektu
ocieplenia budynku wraz z robotami towarzyszącymi.
Natomiast w ramach prac konserwacyjnych wykonywanych siłami własnymi wymieniane są daszki nad
wejściami do klatek schodowych budynku przy
ul. Jagiellońskiej 4.
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Budynek przy ul. Jagiellońska 64 przed remontem.

Po okresie zimowym wykonywane są naprawy nawierzchni parkingów i dróg dojazdowych. Planowane
jest również wiosenne, konserwacyjne czyszczenie
tarasów przy budynkach Jagiellońska 2, 4, 6.
Administracja Osiedla „Jagiellońska” prowadzi prace
polegające na uporządkowaniu instalacji teletechnicznych w budynkach Jagiellońska 2 i 4. Roboty polegają
na ułożeniu wszystkich kabli teletechnicznych w korytkach kablowych, tak aby były niewidoczne. Usuwane

Budynek przy ul. Jagiellońska 64 po remoncie.

są także nieczynne kable teletechniczne. Poprawi to
estetykę klatek schodowych. Roboty potrwają z różnym natężeniem do końca maja. Prowadzą je gestorzy
sieci teletechnicznych, firmy Orange, UPC, Vectra,
Multimedia. W efekcie nie będziemy widzieć plątaniny
kabli, ale białe korytka kablowe. Ułatwi to w przyszłości przeprowadzenie remontów klatek schodowych.
Izabella Jurczyńska
Małgorzata Rzążewska

Osiedle Erazma

W

iosna to bardzo pracowity okres. Na naszym osiedlu rozpoczęliśmy prace związane z przycinaniem
roślin, drzew, grabieniem trawników, a także czyszczeniem terenu wokół budynków. Długa i wyczerpująca
zima spowodowała, iż drzewa i krzewy na osiedlu wymagały odpowiednich prac pielęgnacyjnych związanych
z wycięciem połamanych, uszkodzonych oraz suchych
gałęzi. W niedługim czasie również żywopłoty i krzewy
będą potrzebowały cięć, które mają na celu poprawić ich
estetykę oraz ograniczyć niekontrolowany wzrost.
Tak samo jak drzewa i krzewy, tak również i trawniki
potrzebują prac niezbędnych do tego, aby były one zadbane. Jedną z podstawowych czynności jakie należy przeprowadzić jest dokładne wygrabienie trawy z resztek

suchej trawy, patyków i wszelkich innych pozostałości po
zimie, które ograniczają dopływ światła, utrudniając przy
tym prawidłowy wzrost pięknego zielonego trawnika.
Pamiętając, że nie tylko prace pielęgnacyjne terenów zielonych mają wpływ na wizerunek naszego Osiedla, bardzo dużą uwagę zwracamy również na sprzątanie terenów
zielonych wokół budynków z zabrudzeń i nieczystości.
Mając na uwadze, iż otaczająca nas zieleń to nasze wspólne dobro, które daje wiele przyjemności i dobrego samopoczucia, zachęcamy również mieszkańców, korzystają-

Osiedle Erazma

Z

dniem 1 marca 2019 r. Administracja Osiedla „Erazma” otrzymała swoją nową siedzibę w nowej inwestycji RSM „Praga”, pawilonie handlowo-usługowym przy ul. Erazma z Zakroczymia 2A. Siedziba Administracji
Osiedla „Erazma” oraz Klubu Osiedlowego (planowane otwarcie w maju br.)
znajdują się na 2 piętrze tegoż pawilonu. Klub Osiedlowy, oprócz powierzchni 30 m2 będzie dysponował salą konferencyjną o powierzchni 56 m². Przestronna sala wyposażona jest w zaplecze kuchenne dzięki czemu świetnie
nadawać się będzie na konferencje,

prezentacje oraz na spotkania mieszkańców. Na parterze i 1 piętrze budynku zajmują lokale usługowe o powierzchniach od 24 do 370 m², które
przeznaczone są do sprzedaży. Świetna
lokalizacja budynku sprawia że stał się
on obiektem zainteresowania osób
chcących zainwestować w lokale usługowe. W budynku będzie można skorzystać między innymi z usług zakładu
fryzjerskiego, usług księgowości, sklepu ze zdrową żywnością czy sklepu
z pieczywem gruzińskim. Natomiast
lokal usługowy o powierzchni 370 m²
znajdujący się na 1 piętrze świetnie
nadaje się na świadczenie usług medycznych (medycyna rodzinna) a znajdująca się w budynku winda na pewno
jest dodatkowym atutem do potencjalnego najemcy.

cych z ogródków przydomowych do aktywnego udziału
w ich pielęgnacji, co jeszcze bardziej upiększy nasze osiedle, a przy tym da wiele satysfakcji nam wszystkim.
Rafał Żuk
reklama

Adam Grabowski
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Osiedle Targówek

B

ezpieczeństwo w najbliższym otoczeniu daje podstawę do harmonijnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania. Zaspokojenie jednej z podstawowych potrzeb człowieka, jaką jest poczucie bezpieczeństwa, wymaga podejmowania szeregu wielokierunkowych przedsięwzięć, często we współpracy z różnymi
instytucjami. Ważne jest, by pamiętać, że wszyscy mamy wpływ na nasze bezpieczeństwo.
„Bezpieczne osiedle” to działania prewencyjne mające
na celu poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców
Osiedla „Targówek” poprzez podniesienie aktywności
lokalnego społeczeństwa w podejmowaniu bezpośrednich działań w celu wspólnej ochrony mienia, zapewniania bezpieczeństwa i porządku w okolicy własnego
miejsca zamieszkania. Główne kierunki działań to
przede wszystkim:
• bieżąca identyfikacja miejsc zagrożonych na podstawie informacji uzyskanych od mieszkańców, przedstawicieli administracji oraz służb mundurowych,
• analiza oraz weryfikacja stanu infrastruktury osiedla, wpływającej na powstawanie i rozwój negatywnych zjawisk,
• podejmowanie inicjatyw, zmierzających do eliminowania lub ograniczania zagrożeń i ich skutków,

Osiedle Erazma

Nadeszła wiosna !!! Zaczęło robić się coraz cieplej i każdy
z nas wyczekiwał z utęsknieniem na pierwsze promienie
słońca, aby móc spędzać aktywnie czas na świeżym powietrzu. Na drzewach zaczęły pojawiać się pierwsze jej oznaki,
a na chodnikach i trawnikach - PSIE KUPY. Mimo wielu

• informowanie mieszkańców o lokalnych inicjatywach

na rzecz bezpieczeństwa oraz możliwych zagrożeniach,
• aktywizacja mieszkańców w zakresie działań na
rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez kreowanie
i promowanie postaw obywatelskich,
• koordynacja działań, zmierzających do zacieśnienia
współpracy RSM „Praga”, Policji, Straży Miejskiej
z Urzędem Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy,
w zakresie właściwej komunikacji i sprawnego reagowania na zgłoszenia mieszkańców,
• stałe monitorowanie poziomu bezpieczeństwa poszczególnych kolonii ulic.
Podstawowym narzędziem realizacji programu Bezpieczne Osiedle jest działalność Grup Osiedlowych.
W skład których wchodzą:
• mieszkańcy Osiedla (zapraszani poprzez wywieszane ogłoszenia na klatkach schodowych),
• przedstawiciel Delegatury Biura Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego,
• przedstawiciele Rady Osiedla,
• przedstawiciel administracji,
• przedstawiciel Policji (właściwy dla Komendy Rejonowej Policji),
• przedstawiciel Straży Miejskiej (właściwy inspektor
ds. rejonu).

wanych właśnie przez samych mieszkańców. Powszechnie wiadomo, że to właśnie mieszkańcy mają
największe możliwość zaobserwowania i podejmowania bezpośrednich zgłoszeń na numery alarmowe
w sytuacjach, które odstępują od ogólno przyjętych
norm życia społecznego. W sprawach dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa osiedlowego, pracownicy
administracji również przyjmą zgłoszenia od mieszkańców, które przekazywane są na spotkanych BBiZK.

Zapraszamy serdecznie do wzajemnej współpracy,
w tym również na organizowane, cykliczne spotkania
w siedzibie administracji Osiedla „Targówek” przy
ul. Kuflewskiej 6, mające na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w wspólnej przestrzeni życiowej.

Przy weryfikacji zgłoszeń przedstawiciele Delegatury
BBiZK najbardziej polegają na zgłoszeniach przekazy-

Maciej Gaik
apelów oraz organizowaniu różnego rodzaju akcji informacyjnych, nie wszyscy właściciele psów zdają sobie sprawę,
że niesprzątanie po swoim czworonogu jest niewłaściwe
i może skutkować wypisaniem mandatu przez służby mundurowe (od 20 zł do 500 zł), poza tym pozostawione psie
nieczystości stanowią zagrożenie sanitarne oraz psują wizerunek osiedla, na którym wszystkim nam zależy. Sprzątanie po swoim psie jest obowiązkiem opiekunów, a co za
tym idzie, należy przestrzegać Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy,
który mówi, że właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do bezzwłocznego usuwania odchodów tych zwierząt
z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Odchody
należy umieszczać w oznakowanych pojemnikach, koszach
ulicznych lub pojemnikach na niesegregowane odpady
komunalne. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych,
korzystających z psów - przewodników oraz osób niepełnosprawnych, korzystających z psów-opiekunów. W praktyce
oznacza to, że właściciele psów i innych zwierząt domowych ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie
utrzymywanych zwierząt. A tak naprawdę, aby zadbać
o porządek po swoim pupilu wystarczy zwykła torebka
foliowa i odrobine dobrej woli opiekuna. Bądźmy świadomi i dajmy dobry przykład innym psim opiekunom. Być
może kiedy Ci, którzy nie czują potrzeby sprzątania po swoim czworonogu będą w zdecydowanej mniejszości wtedy
przestaną lekceważyć swój obowiązek.
Rafał Żuk
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W

ostatnim czasie w Przeglądzie Praskim i Nowej
Gazecie Praskiej zamieszczone zostały artykuły
dotyczące likwidacji biblioteki przy ul. Kijowskiej 11
w budynku należącym do Osiedla „Kijowska” Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga”. W publikacjach tych zabrakło głosu Spółdzielni. Jako uczestnicy
wydarzeń, od samego początku osobiście zaangażowani w starania na rzecz przywrócenia biblioteki, pragniemy uzupełnić informacje zawarte w artykule Nowej
Gazety Praskiej. Szczególnie musimy odnieść się do
informacji zawartych w Przeglądzie Praskim.
Artykuł w Nowej Gazecie Praskiej - http://
www.ngp.pl/str/tekst5767.html - przypomina wprawdzie, jak wielki sprzeciw wzbudziła wśród mieszkańców likwidacja biblioteki, a także zaangażowanie Prezesa Zarządu RSM „Praga” Andrzeja Półrolniczaka
w przywrócenie biblioteki. Artykuł sugeruje jednak,
jakoby obecnie sprawa ta została „odłożona na półkę”.
Błędnie też przywoływana jest kwestia stawek czynszowych, jako powodu likwidacji biblioteki, skoro
RSM „Praga” te stawki w tak dużym zakresie obniżyła.
Należy zatem podkreślić, że RSM „Praga” wzięła aktywny udział w prowadzonych konsultacjach społecznych dotyczących przywrócenia biblioteki. Lokal biblioteki w dalszym ciągu czeka na jej przywrócenie.
Zaproponowano preferencyjną stawkę czynszu i zaproponowano okres bez opłat, a projekt umowy przesłany
został poprzednim Władzom Dzielnicy i Dyrekcji Biblioteki. Spółdzielnia nie ustaje w staraniach, choć
w związku z jesiennymi wyborami samorządowymi
nastąpiła oczywista przerwa. Po ostatnich wyborach
samorządowych Prezes Zarządu RSM „Praga” podczas
spotkania z nowo wybraną panią Burmistrz Dzielnicy
Praga Północ poruszył temat finalizacji prac w celu
przywrócenia biblioteki podjętych przez poprzedni
Zarząd Dzielnicy. Administracja Osiedla skierowała
ponadto pismo do Urzędu Dzielnicy, na które Spółdzielnia otrzymała odpowiedź, iż Urząd biblioteki
przywracać nie zamierza.
Autor artykułu słusznie zauważa, że w okolicy nie ma
innego lokalu nadającego się na tego typu placówkę.
Słusznie również sądzi, że zapowiadana przez Władze
Dzielnicy budowa nowej biblioteki, to jeszcze bardzo
odległa wizja. Trudno zatem nieprzywrócenie biblioteki uzasadniać dziś inwestycjami, których realizacja
wydaje się mocno niepewna. Gdzie do tego czasu
mieszkańcy mieliby wypożyczać książki?
Artykuł w Przeglądzie Praskim przedstawia tylko jednostronny obraz, widziany przez osobę, która prawdo-

podobnie nie jest w pełni zorientowana w sytuacji. Niestety, nie została opublikowana odpowiedź Radnej
Dzielnicy pani Hanny Jarzębskiej przesłana w formie
komentarza pod artykułem - https://przegladpraski.pl/
biblioteka-przy-kijowskiej-nie-wroci-rsm-praga/ - w internetowym wydaniu Przeglądu Praskiego.
Biblioteka Publiczna przy ul. Kijowskiej 11 zlikwidowana została wbrew woli mieszkańców i pomimo wyjątkowo sprzyjającej postawy RSM „Praga”. Dołożyliśmy
wszelkich starań dla utrzymania biblioteki, godząc się
na radykalne obniżenie stawki oraz utrzymując pusty
lokal przy ul. Kijowskiej 11 dla przywrócenia biblioteki
i deklarując okres wynajmu, za który nie będzie pobierać czynszu. Wszystko to bezskutecznie, jak widać.
Przypomnijmy, Biblioteka Publiczna założona została
w budynku Kijowska 11 wkrótce po wybudowaniu budynku w 1970 roku i nieprzerwanie działała aż do jej
likwidacji przez Urząd w roku 2016. Była to chyba najważniejsza biblioteka na Pradze, znajdowała się bowiem w lokalizacji niezwykle dogodnej dla mieszkańców, w pobliżu dużego węzła komunikacyjnego i pośród obszaru intensywnej zabudowy mieszkaniowej.
Trudno o lepszą lokalizację i o lepszy dostęp mieszkańców do książek. Trudno się zatem dziwić, że likwidacja
biblioteki budzi tak wielki i wciąż niesłabnący protest
mieszkańców. Utworzenie w zastępstwie placówki bibliotecznej dla mieszkańców Golędzinowa to oczywiście pomysł wart realizacji, ale nie kosztem odebrania
biblioteki mieszkańcom centralnej części Pragi Północ.
Dyrekcja Biblioteki podjęła w roku 2015 negocjacje
dotyczące stawki czynszu za lokale wykorzystywane
przez biblioteki, zaś RSM „Praga” kierując się dobrem
mieszkańców negocjacje te bez zbędnej zwłoki podjęła
i wspólnie uzgodniono niższe stawki korzystne dla
biblioteki. Mimo uzgodnionych obniżonych opłat,
Urząd Dzielnicy w 2016 roku zamknął bibliotekę, co
wskazuje, że czynniki ekonomiczne stanowiły raczej
pretekst, a nie powód likwidacji biblioteki. Zaskakująca była determinacja Urzędu Dzielnicy oraz Dyrekcji
Biblioteki Publicznej, by nieodwołalnie placówkę przy
Kijowskiej zamknąć. I to pomimo licznych protestów
mieszkańców oraz sprzeciwu pracowników biblioteki
popartych przez Komisję Międzyzakładową nr 1858
Pracowników Bibliotek Publicznych NSZZ „Solidarność”
Region Mazowsze, a także pomimo braku akceptacji ze
strony dużej grupy Radnych Dzielnicy Praga Północ.

Nieporozumieniem jest powoływanie się na istnienie
w okolicy dwóch filii biblioteki. Pierwsza z nich, przy
ul. Ząbkowskiej 23/25,
znajduje się w znacznie
mniej korzystnej lokalizacji, i tym samym jest znacznie mniej dostępna dla
mieszkańców, a zwłaszcza
dla osób starszych oraz
dzieci i młodzieży, które
stanowią
najliczniejszą
grupę wśród czytelników,
i dla których dogodna
i bliska lokalizacja placówki jest właśnie podstawowym warunkiem korzystania z biblioteki. Dlaczego więc tej właśnie placówki nie przeniesiono na
Pusty lokal użytkowy po bibliotece w budynku przy ul. Kijowskiej 11.
Golędzinów? Druga z bi-

bliotek, przy ul. Radzymińskiej 50, znakomicie służy
mieszkańcom tamtej części naszej dzielnicy, jest jednak
zbyt odległa dla mieszkańców okolic np. ulicy Kijowskiej, al. Tysiąclecia, Korsaka, części ulicy Ząbkowskiej czy Markowskiej. A w tym rejonie mieszka ponad
4000 osób. Trzeba przecież pamiętać, że zbyt duża odległość stanowi często barierę nie do pokonania właśnie
dla seniorów, a także dla dzieci w wieku szkolnym.
Argument ekonomiczny i powoływanie się na niski
czynsz w lokalach komunalnych traci na znaczeniu,
jeśli weźmiemy pod uwagę, iż przeznaczenie na siedzibę biblioteki lokalu należącego do miasta, nie pozwala
miastu na wynajęcie tego lokalu po cenach komercyjnych, a wskutek tego likwidowana jest rzekoma korzyść, jaką miasto miałoby odnieść rezygnując z utrzymania biblioteki w dotychczasowym lokalu spółdzielczym. Tym bardziej, jeśli weźmiemy pod uwagę życzliwą postawę RSM „Praga” i wyjątkowo niskie stawki
najmu - w zasadzie po kosztach utrzymania lokalu.
Jeszcze w poprzedniej kadencji samorządowej Zarząd
oraz Radni Dzielnicy dostrzegli błąd i z inicjatywy Radnej Hanny Jarzębskiej podjęli starania w celu nie tylko
przywrócenia biblioteki w jej długoletniej lokalizacji,
ale też w celu nadania jej nowej, szerszej formuły działania, wykraczającej poza wyłączne dotychczas funkcje
biblioteczne. Urząd Dzielnicy przeprowadził szeroko
zakrojone konsultacje społeczne z mieszkańcami, które
cieszyły się wielkim zainteresowaniem i wielu zwolenników powrotu biblioteki wzięło w nich udział. Podczas
konsultacji ustalono, że uwzględnione zostaną zgłoszone przez uczestników propozycje utworzenia w lokalu
miejsc dla czytelników, gdzie w wygodnych fotelach
lub przy stolikach mogliby oddawać się lekturze, lub
odbywać spotkania. Zdaniem uczestników konsultacji
biblioteka powinna być również miejscem aktywności
lokalnej i miejscem spotkań sąsiedzkich, czy spotkań
z autorami. Przewidziano także utworzenie dostępnych
dla mieszkańców stanowisk komputerowych i multimedialnych, kącika zabaw dla dzieci z odpowiednimi regałami na książki, a nawet mini baru serwującego kawę
i herbatę, czy zewnętrznego ogródka - czytelni - na tarasie przed biblioteką.
Pozbawiona podstaw jest sugestia, która znalazła się
w artykule, jakoby Spółdzielnia za pieniądze dzielnicy,
zamierzała zorganizować w lokalu biblioteki izbę pamięci. Owszem w holu wejściowym miała powstać ze
środków Spółdzielni wystawa zdjęć przedstawiających
okres budowy osiedla, które jest nierozerwalną częścią
historii Pragi. Pomysł ten później został zastąpiony
propozycją zorganizowania kącika dla dzieci również
ze środków RSM „Praga”.
Nasza Spółdzielnia rozumie i szanuje wartości, jakie
przez lata niosła biblioteka przy ul. Kijowskiej dla
wszystkich okolicznych mieszkańców, nie tylko dla
mieszkańców Spółdzielni. Dlatego właśnie zaproponowano preferencyjne stawki czynszu dla biblioteki, dlatego lokal biblioteki do dziś oczekuje na jej przywrócenie i dlatego w warunkach projektowanej umowy przyjęto okres bez opłat, co miało ułatwić bibliotece wykonanie prac adaptacyjnych i ponowne „urządzenie się”
w starym miejscu. Trudno o lepszy przykład zaangażowania na rzecz publicznego przedsięwzięcia, o wysokiej wartości społecznej.
Mamy nadzieję, że obecny Zarząd Dzielnicy Praga
Północ oraz radni Dzielnicy wybrani w ostatnich wyborach samorządowych oraz Dyrekcja Biblioteki Publicznej podejmą szybko decyzję o przywrócenie dla
mieszkańców biblioteki przy ul. Kijowskiej 11.
Robert Gałązka
Kierownik Administracji Osiedla „Kijowska”
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ponad 3000 pracowników stanowiła jeden z większych
zakładów produkcji metalowej w tej części miasta.
Fabryka nie zniosła jednak kryzysu lat 30, a podczas
wojny została zniszczona przez Niemców.

Ząbkowska

N

azwa Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Praga” wywodzi się jeszcze z poprzedniego systemu, gdzie wielką estymą darzono ludzi ciężkiej pracy.
Jednakże niewielu wie, że sama Praga ma również korzenie z wszech miar robotnicze. Na miejscu wielu budynków osiedla Kijowska lub w ich najbliższej okolicy, prosperowało wiele fabryk i zakładów przemysłowych. Praga, znana z jej awanturniczego charakteru, była znaczącym ośrodkiem przemysłowym ówczesnej Warszawy.
O tym zapomnianym elemencie historii opowiedzieli
nam przewodnicy z grupy „Praska Ferajna”, którzy co
tydzień prowadzą wycieczki po nieznanej historii miasta.

Żyzny Grunt

skiego. Swoją siedzibę miały tam zakłady Władysława
Adamczewskiego wyrabiające luksusowe produkty
toaletowe oraz świece. Zakłady te mieściły się
w obecnej Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji. Po wojnie zaś swoją siedzibę miały tam
zakłady odzieżowe „Leda”. Oprócz tego na ul. Grodzieńskiej mieściła się także wytwórnia mydła
„Sport” produkująca mydło niższej kategorii. Inna,
istniejąca obok firma Nestor, jeszcze przed wojną
rozpoczęła współpracę z niemiecką firmą kosmetyczną na zasadzie franczyzy, wypuszczając na rynek towary z logiem „Czarnej Główki” - popularne dziś towary „Schwarzkopf”. Dwie ostatnie fabryki zostały
zniszczone w czasie wojny.

Należy sobie uświadomić, że Praga, będąca dziś centrum miasta, jeszcze przed I wojną, stanowiła o jego
granicach. Do 1916 roku granicą Warszawy była ulica
Markowska, leżące zaś dalej na wschód okolice należały do Osady Targówek. To sprawiało że znajome nam
rejony stanowiły doskonałe miejsce na budowę swojego biznesu. Tania ziemia, liczni mieszkańcy, którzy
zapewniali siłę roboczą, bliskość centrum miasta a nadto - węzeł kolei Petersburskiej oraz Terespolskiej zapewniającej tak dostawy materiałów i surowców oraz
umożliwiające wysyłanie swoich wyrobów w daleki
świat. Wziąwszy pod uwagę te wszystkie zalety, nie
ma się co dziwić, że na każdej znanej nam teraz ulicy
umiejscowiony był warsztat lub fabryka.

Korzystając z bliskości młynów, na ul. Śnieżnej przylegającej do ulicy Grodzieńskiej, swoją siedzibę miały
zakłady Cukiernicze Franboli. W odróżnieniu od Fabryki Wedla, założyciele fabryki, trzej bracia zdecydowali się nadać jej nazwę od pierwszych liter imion.
Franciszek, Bolesław i Ignacy wiedzieli bowiem że
nazwisko Kiełbasiński może być mylące dla klientów
cukierni. Fabryka w okresie między wojennym prężnie
rywalizowała z zakładami Wedla. W 1945 roku, w stojącym do dziś budynku biurowym fabryki, obecnie Hostelu Maxim, mieściła się krótko jedna z pierwszych
siedzib komunistycznego rządu, w której także mieszkał
sam Bolesław Bierut. Zakłady po wojnie zostały jednak
włączone do znacjonalizowanej fabryki Wedla.

Białostocka
Bezpośrednio przy Wileńskiej linii kolejowej, mieściły się
ogromne młyny firmy WarMłyn. Te potężne zakłady
odbierały zboże prosto z bocznicy kolejowej, zasilając
wyprodukowaną mąką warszawskie piekarnie i cukiernie.
Młyny parowe pokrywały gęstą chmurą dymu okolice, tak
tego wydobywającego się z kominów jak i białego mącznego osadu - stąd też wzięła się nazwa ulicy. Podobne
zakłady mieściły się także na rogu Okrzei i Kłopotowskiego, Brzeskiej, a także na ulicy Objazdowej. Obiekty te
stoją po dziś dzień, tak więc zainteresowani mieszkańcy
Białostockiej mogą podczas wiosennego spaceru zobaczyć architekturę tych zakładów i przy pomocy wyobraźni
wkomponować je w współczesną architekturę ulicy.

Prawie naprzeciwko dzisiejszej Galerii Wileńskiej, też
przy ulicy Białostockiej, mieściła się jedna z fabryk firmy Fabryka narzędzi Krzysztof Brun i Syn. Ta powstała
w połowie XIX wieku fabryka zajmowała się produkcją
narzędzi ogrodniczych, ale także żyletki popularnego
obecnie producenta Gillete lub słoiki Wecka. Wkrótce
jednak rozwinęła się, rozszerzając swój asortyment o towary, które wówczas należałoby uznać za produkty wysokich technologii: maszyny do pisania, zegarki a także
maszyny liczące - protoplastów dzisiejszych komputerów. Fabryka zachowała swój wygląd z dawnych czasów, dzisiaj oferując przestrzeń biurową na wynajem.
Firma Brunów produkowała narzędzia, kuchnie polowe
etc., ale dużo częściej handlowała wyprodukowanymi przez
innych towarami, tak było w przypadku maszyn biurowych,
żyletek Gilette, słoi Wecka. Produkowali dla nich podwykonawcy. Miała kilka obiektów w mieście, ale uległy zniszczeniu w czasie wojny. Ocalał tylko ten przy Białostockiej, bo
był na prawym brzegu. Tam była montownia wind.

Grodzieńska
Niewielka uliczka Grodzieńska łącząca ulicę Białostocką z Radzymińską była zagłębiem przemysłu mydlar-
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W rejonie ulic Kijowskiej i Korsaka, jako konkurencja
dla zakładów Wulkan, mieściła się fabryka metalurgiczna produkująca naczynia emaliowane „Labor”. Zakład
produkował ręcznie malowane naczynia kuchenne. Jednym z tychże rękodzielników był praski bohater, Stefan
Okrzeja, potem pracujący w fabryce Wulkan. Jedynym
co pozostało po fabryce, jest posadowiona w 1908 roku
na rogu ul. Korsaka figura Matki Boskiej, wystawiona
przez pracowników tejże fabryki.
Obecną chlubą Pragi jest odrestaurowany zakład
Oczyszczania Spirytusu i Retyfikacji. Popularny koneser wciąż tradycyjnie zwany przez Prażan Monopolem.
Wybudowana pod koniec XIX fabryka stanowiła jedną
z najnowocześniejszych w tamtejszych czasach. Drążąc studnie na potrzeby fabryki, sięgając do głębokich
pokładów wody, odkryto źródło wód artezyjskich,
wcześniej nie znanych w Warszawie ujęć popularnej
wody Oligoceńskiej.
Produkcja wódki i denaturatu wobec oczywistego zainteresowania sąsiadów tymi wyrobami rodzi wiele pasjonujących historii związanych z próbami kradzieży
tych ściśle strzeżonych skarbów. I choć „gorzelnia” (jest
to wobec „Konesera” nazwa nie precyzyjna, albowiem
na terenie zakładu nie produkowane spirytusu, a jedynie oczyszczano) pod bokiem wydaje się brzmieć znakomicie, to rektyfikacja była źródłem przykrych zapachów oraz zanieczyszczeń. Obecnie zrewitalizowane
zabudowania fabryki mogą stanowić nie mniejszy powód do radości.

Tarchomińska

Markowska
W miejscu gdzie obecnie stoją budynki Markowskiej 6,
mieściły się zakłady produkujące koła zamachowe do
maszyn parowych Waberski i Spółka. Wkrótce jednak
rozwinęły swoją działalność o produkcje systemów
wentylacyjnych głównie dla fabryk, w tym także jedne
pierwszych domowych suszarek do ubrań.
Znając renomę okolicy, ciężko byłoby uwierzyć, że na
ul. Markowskiej 18 swoją siedzibę miała prawdziwa
„fabryka złota” - czyli Mennica Państwowa. Założona
w związku z reformą Grabskiego w 1924 roku, produkowała pierwsze polskie złotówki. Wybuch wojny nie
przerwał pracy fabryki. Zakład odpowiadał za wykonanie tablic urzędowych na potrzeby niemieckiego okupanta oraz okupacyjnej waluty. Monety te jednak, wobec braku innej puncy, początkowo w dalszym ciągu
posiadały orła w koronie. Pracownikom mennicy udało
się łapówką zresztą ocalić tylko budynek przed całkowitym zniszczeniem wysadzeniem przez Niemców, tak
że budynek można podziwiać po dziś dzień.

Jagiellońska
Na obszarze osiedla Jagiellońska, na posesji Jagiellońska 4 i 6, mieściła się Warszawska Fabryka Wyrobów
Metalowych „Wulkan”. Fabryka założona jeszcze
w 1881 roku pierwotnie mieściła się na ulicy Brukowej
(obecnie Okrzei). Jednak wojenny kryzys roku 1915
sprawił, że musiała zmienić swój adres. Zatrudniająca

Wśród wielkich zakładów, które działały na Pradze,
mieściły się także całkiem niewielkie o bardzo specyficznym charakterze produkowanych wyrobów. Na
niewielkiej ulicy Tarchomińskiej, na miejscu budynku RSM Praga, mieściła się „Fabryka Opakowań
Blaszanych z nadrukiem”, zakład produkujący liczniki gazowe oraz fabryka CZADPOL, produkująca
nakrycia głowy, m.in. słynne kapelusze dla jednostek
podhalańskich 49 Huculskiego Pułku Strzelców Wojska Polskiego.

To wszystko?
Omówione fabryki stanowią jedynie skromny wycinek praskiego przedwojennego potencjału Pragi. Mieściło się tutaj bardzo wiele innych zakładów:
„Pollena” na ulicy Szwedzkiej, Stalownie na ulicy
Stalowej, Fabryka Kas Pancernych Stalobetonowych
na ulicy Strzeleckiej, potężne zakłady odzieżowe Cora na ul. Terespolskiej, Fabryka Drutu Sztyftów
i Gwoździ na ul. Objazdowej czy produkująca słynne
w latach 70 neony Fabryka Lumen, umiejscowiona na
ul. Grodzieńskiej. Te wszystkie sekrety, które czają
się tuż za rogiem, mogą państwo poznać podczas licznych interesujących spacerów organizowanych przez
grupę „Praska Ferajna”. Doświadczeni przewodnicy
od kilku lat w każdą sobotę i niedzielę oprowadzają,
opowiadając liczne anegdoty i przywołują niesamowite historie z naszego sąsiedztwa, ocalając je przed
zapomnieniem. Serdecznie polecamy dołączyć do tej
szlachetnej inicjatywy, szukając ich oferty na stronie
www.praskaferajna.waw.pl.
Maciej Kurek

W

dniu 1 marca 2019 r. na terenie dzielnicy Praga
-Północ odbyły się obchody Narodowego Dnia
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” organizowane przez
Urząd Dzielnicy we współpracy z Towarzystwem Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury. Wydarzenie,
w którym udział wzięli samorządowcy, uczniowie praskich szkół z pocztami sztandarowymi oraz mieszkańcy, rozpoczęło się przemarszem szlakiem miejsc kaźni

Polaków walczących w podziemiu antykomunistycznym. Główna część uroczystości odbyła się o godzinie
16:00 na ul. Strzeleckiej 8 przed tablicą upamiętniającą
ofiary reżimu komunistycznego więzione, torturowane
i mordowane przez funkcjonariuszy NKWD i WUBP
w latach 1944-1948. Obchody poprzedzone zostały
krótką inscenizacją historyczną nawiązującą do wydarzeń z 19 maja 1946 roku w Kościerzynie, kiedy to

Żołnierze Niezłomni „odbili” więźnia, żołnierza Wołyńskiej Brygady Armii Krajowej, z Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Podczas uroczystości zaproszeni goście wygłosili krótkie przemówienia, a następnie
oficer Wojska Polskiego odczytał Apel Pamięci. Później przedstawiciele lokalnych organizacji oraz władz
dzielnicy, Pan Jacek Wachowicz, Wiceprzewodniczący
Rady Dzielnicy oraz Zastępcy Burmistrza Dzielnicy
Pan Dariusz Wolke i Pan Dariusz Kacprzak złożyli
wieńce pod pamiątkową tablicą. Na zakończenie
mieszkańcy wspólnie zapalili znicze w kolorach białoczerwonych. Zwieńczeniem obchodów była Msza
święta odprawiona w intencji „Żołnierzy Wyklętych”
w Katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika przy ul. Floriańskiej 3.
W imieniu RSM „Praga” wieniec złożyli pracownicy
Joanna Golecka i Marcin Szczyglewski.
Redakcja
Źródło: strona Urzędu Dzielnicy Praga Północ
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Od 2011 r. Muzeum Historii Spółdzielczości włączyło
się w organizację ogólnoeuropejskiego wydarzenia
jakim jest Noc Muzeów. Co roku impreza przyciąga
wielu zwiedzających, jest to ważny element popularyzacji działalności Muzeum i ruchu spółdzielczego.
Ostatnia Noc Muzeów miała miejsce 19 maja 2018 r.

M

uzeum Historii Spółdzielczości, które funkcjonuje
w strukturze Krajowej Rady Spółdzielczej jest
największą tego rodzaju placówką w Europie. Aktualnie
w zbiorach znajduje się ok. 54 tys. eksponatów (w tym:
dokumenty, fotografie, sztandary, medale, numizmatyka,
eksponaty artystyczne, zbiory biblioteczne). Eksponowanie ich w ramach wystaw stałych i czasowych służy upowszechnianiu dorobku spółdzielczości w zakresie działalności gospodarczej, politycznej i społecznej, a także
promowaniu tradycji, wartości i zasad spółdzielczych.
Kalendarium Muzeum Historii Spółdzielczości
1918 r. – Franciszek Stefczyk skierował do uczestników I Zjazdu Przewodników Polskiej Kooperacji
w Lublinie swoją koncepcję utworzenia placówki muzealnej gromadzącej dokumenty i inne eksponaty ponad 100-letniej już historii kooperatystów.

ści, jak i rodzaju materiałów. Pojawiła się możliwość
powiększenia powierzchni ekspozycyjnej, ponieważ
Zarząd Główny Centrali Rolniczej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” przekazał Muzeum dalsze
dwie kondygnacje budynku.
1972 r. – Z dniem 1 października, ze względu na różnorodne trudności z nadzorowaniem Muzeum Ruchu
Spółdzielczego w Nałęczowie, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie przekazało Muzeum
Naczelnej Radzie Spółdzielczej. Kierownictwo Muzeum jako starszy kustosz objęła dr Halina Trocka,
pełniąc tą funkcję przez kolejnych 16 lat. To ona
w znacznym stopniu przyczyniła się do rozwoju Muzeum i do badań nad historią spółdzielczości w Polsce.

1939 r. – 1 września wybuchła II wojna światowa
i setki zbiorów padło ofiarą działań wojennych.
Tuż po wojnie organizacje spółdzielcze zajęte bieżącymi
sprawami nie mogły zająć się organizowaniem Muzeum.
1966 r. - dyrektor Naczelnej Rady Spółdzielczej Wacław
Bondarecki opracował założenia powołania muzeum
spółdzielczego. Przewodniczący Komisji Prasy i Propagandy Józef Wydra przedstawił propozycje Prezydium
Naczelnej Radzie Spółdzielczej, które zaakceptowało
wniosek i zleciło Spółdzielczemu Instytutowi Badawczemu zajęcie się organizacją Muzeum. W SIB tą sprawą
zajmowali się dr Jakub Drozdowicz i dr Zbigniew Świtalski. Muzeum postanowiono zlokalizować w Nałęczowie.
1967 r. – Spółdzielczy Instytut Badawczy skierował apel do
działaczy i organizacji spółdzielczych o nadsyłanie materiałów.
1968 r. – 28 września nastąpiło uroczyste otwarcie
samodzielnej placówki państwowej pod nazwą Muzeum Ruchu Spółdzielczego w Polsce. Za siedzibę
Muzeum obrano zabytkowy budynek Państwowej
Szkoły Spółdzielczości Rolniczej w Nałęczowie utworzonej przed wojną przez Zygmunta Chmielewskiego.
Otwarcia Muzeum dokonali: Prezes Naczelnej Rady
Spółdzielczej Tadeusz Janczyk oraz Przewodniczący
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie
Paweł Dąbek. Muzeum jako samodzielna placówka
państwowa, podlegało nadzorowi Wydziału Kultury
Wojewódzkiej Rady Narodowej we współdziałaniu
z Naczelną Radą Spółdzielczą w Warszawie.
Zainaugurowano pierwszą ekspozycję muzealną pod
nazwą „100 lat spółdzielczości polskiej”.
1970 r. - W miarę upływu czasu zasoby muzealne
znacznie się powiększały zarówno pod względem ilo-
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2014 r. – pod koniec roku zbiory Muzeum Historii
Spółdzielczości zostały przeniesione na I piętro „Domu
pod Orłami”, urządzono nowe ekspozycje muzealne.
Odsłonięto tablicę upamiętniającą Franciszka Stefczyka – inicjatora Muzeum Historii Spółdzielczości.
2016 r. – Muzeum przejęło zbiory biblioteczne Krajowej Rady Spółdzielczej, ok. 32.700 woluminów zapisanych w księgach inwentarzowych, katalogach i włączyło je do biblioteki muzealnej.
Z okazji jubileuszu 200-lecia spółdzielczości na ziemiach
polskich Muzeum zaprezentowało wystawę „Hrubieszowskie
Towarzystwo Rolnicze – dziełem Stanisława Staszica
w służbie dla społeczeństwa” na VI Kongresie Spółdzielczości w Hotelu Gromada na Okęciu.

1919 r. – po odzyskaniu przez Polskę niepodległości,
Franciszek Stefczyk dążąc do realizacji swojego projektu jako prezes utworzonego w Krakowie Spółdzielczego Instytutu Naukowego, zalecił gromadzenie materiałów historycznych polskiego ruchu spółdzielczego.
1928 r. – zebrane materiały przeniesiono z Krakowa do
Warszawy. Zbiorami zajęło się Towarzystwo Kooperatystów na czele z przewodniczącym Stanisławem Thuguttem.
Otwarcie Muzeum miało nastąpić we wrześniu 1939 r.

2012 r. - Muzeum uczestniczyło w Międzynarodowych
Targach Sztuki Ludowej w Krakowie, organizując wystawę w Muzeum Historii Krakowa. Z okazji Międzynarodowego Roku Spółdzielczości Muzeum gościło
w Senacie RP z wystawą „Spółdzielczość w czasie
zaborów i w Polsce niepodległej”.

W trakcie działalności Muzeum Ruchu Spółdzielczego
w Nałęczowie, od założenia w 1968 r. do 2000 r. zebranych zostało ponad 13 tys. eksponatów, w tym: dokumenty, fotografie, sztandary, medale, numizmatyka, eksponaty
artystyczne, a także 9 tys. książek i 250 tytułów czasopism
spółdzielczych z różnych okresów historycznych.
2000 r. – przeniesienie zbiorów muzealnych z Nałęczowa do Warszawy.
Początkowo zbiorami zajęło się Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. W tym czasie przygotowywano
miejsce dla Muzeum w czterech salach
na trzecim piętrze oraz w podziemiach
Domu pod Orłami.
27 marca 2001 r. - otwarcie Muzeum
w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej z udziałem zaproszonych gości,
przedstawicieli Kancelarii Prezydenta
RP, samorządowców spółdzielców,
dziennikarzy i innych osób. Kustoszem
muzeum został Pan Eugeniusz Zochniak, który pełnił tą funkcję do 2016 r.
Od roku 2001 r. Muzeum Historii
Spółdzielczości organizuje wystawy
objazdowe poświęcone zagadnieniom
kształtowania się poszczególnych
branż spółdzielczych, sylwetkom działaczy spółdzielczych i historią ruchu
spółdzielczego. W siedzibie Muzeum
odbywają się odczyty, lekcje muzealne, spotkania z artystami ludowymi
i poetami.
W latach 2004 – 2006 Muzeum Historii Spółdzielczości prezentowało swoją działalność na Międzynarodowych
Targach Spółdzielczych w Kielcach,
a w latach 2010 – 2014 na Cepeliadzie
w Sopocie.

2018 r. – Muzeum Historii Spółdzielczości zaangażowało się działania związane z rocznicą 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji przygotowano wystawę „Spółdzielczość polska w służbie
ojczyzny i społeczeństwa”.
Redakcja
Opracowano na podstawie materiałów Muzeum Historii
Spółdzielczości.

SŁUCHAJMY MUZYKI…

J

est słoneczne, niedzielne, kwietniowe popołudnie.
Mam pisać o muzyce, ale po drodze do komputera zajrzałem na Targi Książki Dziecięcej „Przecinek i Kropka”
w Centrum Praski Koneser (dla kronikarskiego porządku:
6-7 kwietnia 2019 r.). No i zamiast o płytach i muzyce to
trochę o książkach dla tych, co jeszcze nie czytają.
Nie wiem, kiedy Państwo byliście ostatnio na targach
książki. Pewnie dawno temu, może nigdy? Nie wiem,
kiedy będą następne „Przecinek i kropka” - pewnie dopiero za rok. Ale w maju od 23 do 26 na stadionie PGE
Narodowy odbędą się 10. Warszawskie Targi Książki
2019. Na dodatek międzynarodowe i największe w Polsce. To nie to samo co „Przecinek i kropka”, ale książek
dla najmłodszych z pewnością nie zabraknie. Tyle że
trzeba będzie zapłacić za bilet. Na tych w Koneserze
były bezpłatne wejściówki. Stąd było tłoczno tak jak na
tych targach na PGE Narodowy. Pamiętajcie! Na targach książki jest dużo ludzi i tłoczą się, i przepychają.
Na tych targach książki dziecięcej na dodatek to są mali
ludzie i trzeba bardzo uważać, żeby nie nadepnąć, czy
potrącić. Trzeba też uważać na zaaferowanych rodziców, baloniki i maskotki. Wszędzie ich pełno. Czyli
jednym słowem spory, wesoły bałagan. Akurat na scenie
prezentował się pan Michał Rusinek, który całkiem poważnie odpowiadał na czasami niepoważne pytania uff! przed sceną można było usiąść na krzesełku. - Jaki
stąd płynie wniosek? Zaglądajcie czasami do księgarni,
tam jest ciszej i spokojniej. Rabaty na książki też się
zdarzają choć już o autograf autora zdecydowanie trudniej. Na targach to rzecz właściwie pewna. Czasami
tylko trzeba swoje odstać w kolejce…
Skąd się wziął „przecinek i kropka”? Oddaję głos Justynie Chmielewskiej, która w słowie od redakcji
(a jakże – Magazynu Targów Książki Dziecięcej „Przecinek
i Kropka” nr 2)
napisała tak: „Na
początku był konkurs. Grupa wybitnych specjalistek
w dziedzinie książki dla najmłodszych czytelników
zgodziła się 10 lat
temu na opracowanie regulaminu
i przeznaczanie co
roku części swego
czasu na niełatwą
i niezwykle odpowiedzialną pracę
jurorki. Później był serwis internetowy z rekomendacjami najlepszych książek dla dzieci, targi książki dziecięcej i akcja dla bibliotek. Wszystko pod hasłem
„Przecinek i Kropka”. No to już Państwo wiedzą, skąd
to się wzięło. Tym razem jeszcze na dodatek targi objął
patronatem Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
Rafał Trzaskowski oraz pojawiła się nowa, klimatyczna lokalizacja targów, czyli Koneser - Centrum Praskie
Koneser. Niektórym dorosłym ta nazwa kojarzy się
zupełnie z innym „czytaniem książek”, ale od czego
jest zlokalizowane tam muzeum…? Tym razem jednak
nie muzeum było w centrum uwagi, tylko książki.
A prezentowało je siedemdziesięciu wystawców z całej
Polski. Do tego multum atrakcji na: scenie, w Kryjówce ciekawskich, Laboratorium myślicieli, Komnacie
pasjonatów, Krainie odkrywców czy Królestwie pomysłowych. A do tego jeszcze strefa gier planszowych,
które wcale się nie starzeją!

Do zobaczenia na następnych targach książki, ale jeszcze lepiej w księgarni!
Kończąc peregrynacje po targowym labiryncie z książkami, uboższy o parę złotych powracam do muzyki. I mojego dobrego kolegi, który wierci mi dziurę w brzuchu:
„Napisz o Kasi! Nagrała świetną płytę! A koncert w Lublinie był za…sty!” Nie wiem jak siedząca z nim razem
w pokoju Ola to wytrzymuje, ale zakładam, że też lubi choć trochę - Kasię. Ja też lubię, więc o Kasi słów parę.

Właściwie powinno być o Katarzynie Kowalskiej, ale
Katarzyna to Nosowska, a Kowalska - Kasia. Czyli tak
jak napisał Bartek Chaciński na blogu: „Ona jedna nie
zmieniła jakoś bardzo stylistyki, nie zmieniła wytwórni,
ba - nie zmieniła się nawet z Kasi w Katarzynę, co (nie
wymawiając) zdarzało się w grupie rówieśniczej. Prawdę
mówiąc - i proszę to traktować jak komplement - Kowalska wygląda, jakby ciągle były lata 90”. Tak już zostało
mimo, że 25 lat na scenie minęło nie wiadomo kiedy.
Na tej scenie artystka jest już trochę dłużej. Jak można
przeczytać na oficjalnej stronie: „W latach 90. zanim
nagrała swój debiutancki album, śpiewała i nagrywała
płyty w przeróżnych zespołach, jak Human, Fatum, Hetman, Piersi, czy Talking Pictures. Największy sukces
przyniosła jej jednak współpraca z zespołem założonym
wspólnie z Robertem Amirianem - Evergreen, kiedy
w 1993 roku, podczas koncertu z okazji Dnia Dziecka
w warszawskiej ‘Stodole’, została zauważona przez Katarzynę Kanclerz z Izabelin Studio (dziś Universal Music
Polska), co w szybkim czasie doprowadziło do podpisania z Kasią kontraktu... i tak się zaczęło...”.
W Wikipedii stoi, że zespół Evergreen był jej pierwszym
zespołem, ale jak do tej pory żadne z nagrań z tym zespołem nie zostało odnotowane, a przynajmniej takiego nie
znalazłem. Na oficjalnej stronie Kasi Kowalskiej nie pojawił się też zespół Genoside, z którym w 1992 roku nagrała
utwór Hearts na płytę zatytułowaną Flood and Field. Ale
ponieważ pojawia się w dyskografii wspomnianego Roberta Amiriana, widać on maczał w tym palce. Najwięcej
utworów w wykonaniu artystki znajdziemy na płytach
zespołów Talking Pictures (1992) i Fatum (1993) - po
cztery. Przy czym na tej pierwszej są to teksty angielskojęzyczne, na drugiej artystka śpiewa po polsku. Ale debiut
Kasi Kowalskiej pod własnym nazwiskiem to 18 września
1994 roku i płyta Gemini wydana przez Izabelin Studio.
Gemini to trzynaście utworów w większości autorstwa
Kasi Kowalskiej i Daniela Howrusa. Jeden utwór Heart
of Green sprezentował artystce wspomniany już Robert
Amirian i on też
jest jego współwykonawcą.
Trzy utwory to
kowery. I Never
Loved a Man
Ronnie Shannona,
który w styczniu
1967 roku nagrała
gwiazda muzyki
soul Aretha Franklin. No Quarter
Led Zeppelin autorstwa muzyków tego zespołu: Jona Paula Jonsa, Roberta Planta i Jimmi Page’a, pochodzący z albumu Houses of the Holy, który miał premierę w marcu 1973
roku. Trzecim był Dziwny jest ten świat Czesława Niemena z płyty o tym samym tytule wydanej w 1967 roku. Producentem muzycznym płyty był Grzegorz Cie-

chowski, któremu po latach Kasia Kowalska złożyła swoisty hołd - w listopadzie 2010 roku w radiowej Trójce odbył się koncert, na którym zaprezentowała utwory Grzegorza Ciechowskiego i Republiki (opublikowany na płycie
Ciechowski. Moja krew). Debiutancki album pokrył się
podwójną platyną (ponad 400 000 sprzedanych płyt). Tak
na marginesie. W chwili obecnej polski artysta by otrzymać złotą płytę musi sprzedać 15 tysięcy nośników, a platynową 30 tysięcy. I jeszcze jedno, z tej płyty pochodzi
pierwszy wielki przebój Jak rzecz, który na przełomie
1994 i 1995 roku 22 tygodnie utrzymywał się na Liście
Przebojów Programu Trzeciego. W 679. notowaniu listy
z 3 lutego 1995 roku znalazł się na miejscu pierwszym…
Dlaczego piszę tyle o pierwszej płycie Kasi Kowalskiej?
To od niej zaczęła się jej kariera i mija w tym roku
wspomniane wcześniej 25 lat. 20 maja br. w Teatrze
Roma odbędzie się jeden z koncertów promujących ten
jubileusz, a także ostatnią płytę Aya, której repertuar
częściowo wypełnia program tej trasy koncertowej.

Płyta jest dziesiątą płytą w dorobku Artystki. Do sprzedaży trafiła 22 czerwca ubiegłego roku. I jak napisał
Marcin Wojciechowski z Radia Zet „To muzyka, w której Kasia często wraca do lat 90. Chórki, instrumenty,
istotne sprawy poruszane w tekstach. To płyta na przekór
nowoczesnym i banalnym brzmieniom, jakże popularnym ostatnio także na naszym rynku. To nie kolejna
płyta ‘z poczuciem humoru’, z ciśnieniem na radiowe
przeboje (tych oczywiście Kasi życzę). To nie jest żaden
kolejny ‘dojrzalszy od poprzedniego’ album. To płyta na
dziś, na tu i na teraz. Katarzyna nie jest osobą strzelającą
piórami pod publiczkę i krzyczącą z radości w telewizyjnych widowiskach, Kasia Kowalska kocha muzykę, zna
ją, sama pisze, tworzy i ma do niej ogromny szacunek,
a to chyba podstawa stworzenia dobrej muzyki”. Myślę
że jak posłuchacie Państwo płyty sami to ocenicie.
I tym kończąc: Życzę Państwu Wspaniałych Świąt,
a przy okazji dobrej lektury i dobrej muzyki!
PAM
Pisząc ten tekst korzystałem m.in.:
Kasia Kowalska https://pl.wikipedia.org/wiki/Kasia_Kowalska
dostęp 05.04.2019 godz. 18:16
Kasia Kowalska. Strona oficjalna http://www.kasiakowalska.pl/
pl/kasia
dostęp 07.04.2019 godz. 16:34
Paweł Piotrowicz, Kasia Kowalska: trzeba walczyć o swoje
[Wywiad] https://kultura.onet.pl/muzyka/wywiady-i-artykuly/
kasia-kowalska-trzeba-walczyc-o-swoje-wywiad/s14fbey
dostęp 08.04.2019 godz. 18:48
Bartek Chaciński, Coś optymistycznego o Kasi Kowalskiej
https://polifonia.blog.polityka.pl/2018/06/28/cos-optymistycznegoo-kasi-kowalskiej/
dostęp 08.04.2019 godz. 19:04
Gemini (album Kasi Kowalskiej) https://pl.wikipedia.org/wiki/
Gemini_(album_Kasi_Kowalskiej) dostęp: 09.04.2019 godz. 15:45
Marcin Wojciechowski, Kasia Kowalska - „Aya” https://
www.radiozet.pl/Muzyka/Kasia-Kowalska-plyta-Aya-recenzjaMarcina-Wojciechowskiego dostęp: 09.04.2019 godz.17:44
Plakat targów projektu Emilii Dziubak.
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Alicja Szydłowska, lat 8

Piotr Struś, lat 7

Natalia Bui, lat 5

Aleksandra Snopek, lat 6

Jakub Barcikowski, lat 9

Lena Mikołajczuk, lat 6

Maryla Grodkiewicz, lat 8

Szymon Ołdak, lat 11

Amelia Stanke, lat 7
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Sandra Sowińska, lat 6

Ania Sieradzan, lat 7

Helena Tarczyńska, lat 7

Alicja Stelmaszuk, lat 7

Maja Gaik, lat 5

Alicja Kowalczyk, lat 7

Jakub Krzysiak, lat 8

Franek Drożdżak, lat 8

Ania Wrońska, lat 12
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Mateusz Makowski, lat 6

Hania Koch, lat 5

Amelka Masłowska, lat 10

Patrycja Wajler, lat 8

Julia Bui, lat 5

Julia Sołtysiak, lat 14

Jakub Durowicz, lat 8

Zosia Koch, lat 8

Aleksandra Ostasiuk, lat 7
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wymi zasadami do pięciu pojemników może być
umożliwiona mieszkańcom nawet dopiero z końcem
czerwca br. Taka sytuacja może wystąpić w czterech
Osiedlach RSM „Praga”, tj. „Targówek”, „Generalska”,
„Poraje”, „Erazma”, położonych w dzielnicach Targówek i Białołęka, w których w wyniku przetargu dojdzie do zmiany firmy wywożącej odpady, a to dopiero
nowa firma zajmie się dostosowaniem pojemników do
nowych zasad segregacji.

W

związku z wprowadzaniem w życie zmian
w przepisach dotyczących segregowania odpadów, ponownie przypominamy zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Warszawie, obowiązujące do 2018 r. oraz zasady wprowadzane od 2019 r.
Zgodnie z zasadami obowiązującymi do końca 2018 r.,
a właściwie do czasu pojawienia się nowych pojemników, odpady komunalne należy segregować w podziale
na trzy pojemniki:
a) w kolorze czerwonym, oznaczonym „Segregowane suche”,
b) w kolorze zielonym, oznaczonym „Szkło opakowaniowe”,
c) w kolorze czarnym, oznaczonym „Odpady zmieszane”.
Poniżej przypominamy zasady selektywnego zbierania
odpadów, które wprowadzane są w Warszawie od
1 stycznia 2019 r.
Zgodnie z nowymi zasadami odpady należy segregować do następujących pojemników:
a) w kolorze niebieskim, oznaczonym napisem „Papier”
- przeznaczonych do zbierania odpadów papieru,
b) w kolorze żółtym, oznaczonym napisem „Metale
i tworzywa sztuczne” - przeznaczonych do zbierania odpadów metali, tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych,
c) w kolorze zielonym, oznaczonym napisem „Szkło”
- przeznaczonych do zbierania odpadów opakowaniowych ze szkła,
d) w kolorze brązowym, oznaczonym napisem „Bio” przeznaczonych do zbierania bioodpadów kuchennych z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy,
e) w kolorze szarym, oznaczonym napisem „Odpady zielone” - przeznaczonych do zbierania odpadów zielonych,
f) w kolorze czarnym, oznaczonym napisem „Odpady
zmieszane” - przeznaczonych do zbierania odpadów zmieszanych.
Rodzaje i kolory pojemników w postaci graficznej
oraz zasady prawidłowej segregacji odpadów komunalnych w Warszawie, obowiązujące od 2019 r., zamieszczamy obok.
Dostosowanie pojemników do wymogów określonych
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. i obowiązującym Regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy należy
do gminy (w naszym przypadku do m. st. Warszawy)
i podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
Przypominamy, że w Markach odpady komunalne,
zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić
w następujących pojemnikach:
a) w kolorze żółtym - na odpady z tworzyw sztucznych,
metalowe puszki, opakowania wielomateriałowe,
b) w kolorze zielonym - na odpady z opakowań szklanych,
c) w kolorze niebieskim - na papier, tekturę i opakowania z tych materiałów,
d) w kolorze brązowym - na odpady biodegradowalne,
tj. skoszoną trawę, liście, kwiaty, drobne gałęzie drzew
i krzewów, trociny, korę drzew, owoce, warzywa itp.,
e) w kolorze czarnym - na odpady zmieszane
(wrzucamy to, czego nie da się posegregować do
czterech pojemników wymienionych powyżej),

Zasady segregacji odpadów komunalnych w Markach
w postaci graficznej zamieszczamy obok.

W Osiedlach „Kijowska” i „Jagiellońska”, położonych na Pradze-Północ, ze względu na to, iż nie
zmienia się tam firma wywożąca odpady, pojemniki
oznakowane zgodnie z nowymi zasadami segregacji
już się pojawiły.

Segregując, pamiętajmy o odpadach niebezpiecznych,
do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory,
przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady
po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin),
a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady).
Tych odpadów nie wolno wyrzu- Segregacja w Warszawie:
cać do śmieci zmieszanych. Można
je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u, zorganizowanym przez Urząd Miasta.

Paweł Mikulski

W przypadku prowadzenia remontu, firma remontowa powinna zapewnić kontener przeznaczony na
gruz i odpady rozbiórkowe, a po
zakończeniu prac wywieźć go we
własnym zakresie w ramach wykonywanej usługi. Przy wykonywaniu
remontu, powstałe odpady remontowe, należy samodzielnie zawieźć
do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych.
Więcej informacji o zasadach segregacji oraz adresy Punktów Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych
można znaleźć na stronach internetowych www.czysta.um.warszawa.pl
i www.czyste.marki.pl

Segregacja w Markach:

Nowe zasady selektywnego zbierania odpadów miały obowiązywać
w Warszawie od 1 stycznia 2019 r.
W praktyce wchodzą w życie ze
znacznym opóźnieniem.
Różne przyczyny opóźnienia. Samorząd wskazuje na zbyt krótki
czas określony w ustawie na przygotowanie się do zmian. Ustawodawca wskazuje natomiast, że samorządy zbyt późno przystąpiły do
wdrażania nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi.
Z naszych informacji wiemy, że
w dniu 27 marca 2019 roku m.st.
Warszawa po przeprowadzeniu
przetargów podpisało umowy na
odbiór odpadów komunalnych
z terenu m. st. Warszawy z nowymi wykonawcami.
Urząd poinformował jednocześnie,
że podpisanie umów nie oznacza
rozpoczęcia od razu świadczenia
usługi przez operatorów, bowiem
mają oni w umowie zagwarantowane 3 miesiące okresu przygotowawczego. Jak z powyższego wynika,
segregacja odpadów zgodnie z no-
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Seniorzy pomagają przy organizacji Pikników, Festynów oraz
pielęgnują przestrzeń przed klubami.

M

oże ktoś zetknął się już z taką nazwą MAL
i zastanawiał się co to są te Miejsca Aktywności
Lokalnej, więc tytułem wstępu krótka definicja:

niejeden Senior ma bardzo duży potencjał, hobby,
zdolności, z którymi się dzielą z innymi. Organizują
spotkania i warsztaty dla innych, chodzą do szkół
i przedszkoli by czytać najmłodszym, a tych ciut
starszych zapraszają na ciekawe warsztaty: kulinarne,
papiernicze i inne. Przy organizacji wielu imprez
możemy liczyć na ich bezinteresowną pomoc.

Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL-e) to miejsca,
które oprócz swojej bieżącej działalności (są np. domem kultury, biblioteką, klubem osiedlowym),
wspierają lokalne pomysły i działania mieszkańców.
MAL-e sprzyjają realizowaniu pomysłów mieszkańców, nawiązywaniu sąsiedzkich relacji oraz aktywnemu spędzaniu czasu wolnego w najbliższym otoczeniu. Robią to m.in. poprzez udostępnianie swojej
przestrzeni na oddolne działania, podejmowanie
współpracy z mieszkańcami i wspólne aktywizowanie sąsiadów. MAL-e to odpowiedź na brak przestrzeni, gdzie mieszkańcy mogą nieodpłatnie realizować swoje pomysły. Miejsca te wspierają lokalne
działania bezpłatnie. Miejsca Aktywności Lokalnej
mogą m.in. nieodpłatnie udostępniać mieszkańcom
przestrzeń i sprzęt potrzebny do działań, współorganizować lokalne wydarzenia. Pracownicy są otwarci
na propozycje i potrzeby mieszkańców.
Idee MAL-a mogą realizować min. spółdzielnie
mieszkaniowe. Tak właśnie się stało w przypadku
naszej Spółdzielni i naszych klubów. Na Targówku
Mieszkaniowym są trzy kluby osiedlowe: „Nasz
Klub”, „Pinokio” i Klub „Kołatka”, a na Tarchominie
Klub „Arkona”. Wszystkie kluby zorganizowały już
nie jedną inicjatywę wspólnie z mieszkańcami Targówka i Tarchomina. Bardzo dużą grupą, która ko-

Dzieci odrabiają w klubach lekcje, ale też miło spędzają wolny czas.

rzysta bezpłatnie z przestrzeni klubów RSM „Praga”
są Seniorzy. W każdym klubie znajduje się koło Seniora. W „Arkonie” są nawet trzy koła Seniorów. Nie
tylko zebrania przyciągają naszych Emerytów do
klubów. Licznie uczestniczą w zajęciach z gimnastyki usprawniającej, z podstaw obsługi komputera,
robótek ręcznych, gry w tenisa stołowego, gry w szachy, brydża, potańcówek. Przy klubie Pinokio jest
również chór „Sonorki”, gdzie Seniorzy śpiewają
swój repertuar, a później nieodpłatnie prezentują się
na terenie całej Warszawy (szkoły, przedszkola, domy starości, hospicja i inne instytucje). Spędzają tu
naprawdę bardzo miło czas, zawiązują się nowe
przyjaźnie, znajomości organizują sobie wspólne
wyjścia a nawet wyjazdy za granicę. Okazuje się, że

Kolejną grupą, która ceni sobie przestrzenie naszych
klubów są mamy z małymi dziećmi. Bardzo chętnie
do nas zaglądają, spędzają u nas bardzo miło czas,
popijając herbatkę i jedząc ciasteczko co zapewnia
nasza Spółdzielnia. Dzieci bawią się zabawkami, których w klubie nie brakuje. Pracownicy klubów dbają
o dobrą zabawę dzieci organizując zajęcia plastyczne,
muzyczne i wiele innych ciekawych animacji. Rodzice tak bardzo lubią do nas przychodzić, że wraz
z pracownikami organizują „Mikołajki” dla dzieci lub
„Zajączka Wielkanocnego”. W te dni jest super zabawa, a dzieci otrzymują drobne upominki. Następną
grupą jaka do naszych klubów przychodzi zanim wróci do domów po szkole to dzieci ze szkoły podstawowej. Uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach np.
plastycznych, grają w gry planszowe, odrabiają lekcje, grają w „piłkarzyki”, bilard, korzystają z komputera, z internetu. Zimą zapewniamy dzieciom gorącą
herbatkę, a latem wodę lub lemoniadę.
Zapraszamy zatem naszych mieszkańców do odwiedzania naszych klubów. Może wspólnie zorganizujemy
jakąś imprezę lub warsztaty dla mieszkańców. Może
potrafisz coś fajnego i chciałbyś się tym podzielić.
Masz pomysł? Pomożemy Ci go zrealizować. Chętnie
udostępnimy przestrzeń dla Twojego pomysłu. Zapraszamy samotnych szukających nowych znajomości,
młodych rodziców potrzebujących innych tematów
rozmowy, dzieci i młodzież poszerzających swoje horyzonty i zainteresowania, chcące zarazić inne dzieci
swoim hobby, ludzi z pasją.
Nasze adresy są dostępne na stronie internetowej
www.rsmpraga.pl w zakładce Kluby.
Edyta Barcikowska

Angażują się w szkołach i przedszkolach, a rodzice z maluszkami
chętnie spędzają u nas każdą chwilę.

Zamienię mieszkanie komunalne przy ul. Radzymińskiej 59p, pokój z kuchnią (pow. 28 m2), centralne
ogrzewanie, ciepła woda, po remoncie. Na mieszkanie
spółdzielcze (może być zadłużone). Tel. 728 436 238
2
• Zamienię mieszkanie komunalne 63 m , cztery pokoje, na Targówku przy ulicy Tykocińskiej. Centralne
ogrzewanie, ciepła woda, po remoncie. Na mieszkanie spółdzielcze, mniejsze (może być zadłużone)
Tel. 794 355 556
• Zamienię mieszkanie komunalne, trzy pokoje z widną
kuchnią 60 m2, ul. Targowa 63 przy metrze, 4 piętro
bez windy. Mieszkanie jest po remoncie. Zamienię na
dwa pokoje z kuchnią. Kontakt 500 780 573
•
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Zamienię mieszkanie spółdzielcze własnościowe, I p.,
38 m2, w bloku przy ul. Ząbkowskiej 40, na większe
za dopłatą. Tel. 510 524 789
• Zamienię mieszkanie. Poszukuje mieszkania komunalnego do zamiany, moje mniejsze 2 pokojowej, 45 m2,
mieszczące się na Mokotowie koło Jeziorka Czerniakowskiego na 3 pokojowe na Pradze Północ. Mieszkanie może być zadłużone i do remontu. Oferuje mieszkanie na cichym i spokojnym osiedlu, 5 min pieszo znajduje się rezerwat przyrody oraz jeziorko, 7 piętro, niski
czynsz, za 2 zameldowane osoby 560 zł miesięcznie
z możliwością wykupu. Zainteresowanych proszę
o kontakt. Tel. 519 405 907
•

Z BAJKĄ PRZEZ POKOLENIA

– W sumie za rok też mogą być maliny, dziadek pewnie
posadzi nowe, jeśli go poproszę. Ale taki kret to pewnie
nie poradziłby sobie z zasadzkami dziadka. I nieszczęście
gotowe. Nie, nie mogę do tego dopuścić – powiedziała
dziewczynka i tak bardzo prosiła dziadka, tak ładnie się do
niego uśmiechała i obiecała pomagać w zabieraniu ziemi
z kretowisk, aż dziadek przyrzekł, że nic kretom nie zrobi.
A i krety też jakby się nieco uspokoiły i przestały tak
mocno kopać w pięknym ogrodzie dziadka.
– Krety są po... po... no, głupie – powiedziała Haneczka, wchodząc do domu.
– Kto tak powiedział?
– Dziadek, bo żadnego z nich pożytku nie ma i tylko te
kretowiska pozostawiają, a dziadek ma z nimi kłopot.
Kretowiska co prawda nie były jedynym problemem,
z jakimi borykał się dziadek Haneczki na swojej działce, ale w tym roku kretowiska pojawiały się dosłownie
co kilka kroków. Dziadek mówił, że te ślepe szkodniki
są niewiele warte i że trzeba się ich jak najszybciej
pozbyć. Haneczka nie wiedziała, w jaki sposób. Pamiętała za to bajkę o Calineczce, toteż krety nigdy się jej
dobrze nie kojarzyły. Takie jakieś myszowate i czarne,
i te ryjki… Fuj. No i trzeba coś z nimi zrobić, bo podkopały jej, Haneczki, ulubiony krzak malin. Ależ się
Haneczka zdenerwowała. Tak się nie robi! Mógł sobie
przecież ten kret ryć obok, a malinki mógł zostawić.
Na niewiele się zdała także maskotka, jaką Haneczka
dostała, gdy odwiedziła stację metra Trocka. Wtedy to
mogła również zobaczyć olbrzymią machinę, która
drąży tunele metra. Panowie na budowie powiedzieli,
że jej praca przypomina pracę kreta: maszyna drąży
tunel pod ziemią, a piasek wyrzuca na powierzchnię.
Na budowie wszystko wygląda ładnie, bo są specjalne
spychacze i koparki, które ładują taką ziemię na samo-

chody i wywożą, choć nikt nie wie dokąd. Krety tak
nie robią, tylko wyrzucają ziemię na powierzchnię.
Maszyna drąży tunele, żeby mogły nimi jeździć pociągi metra, ale po co krety drążą te swoje drogi pod ziemią? Na to pytanie Haneczka nie znalazła odpowiedzi, bo panowie powiedzieli jej jedynie, że kret tak
robi, bo żyje pod ziemią.

Haneczka co prawda słyszała, że sąsiad narzekał na krety,
ale to nie mogły być jej krety. Jej krety były grzeczne.

Pomoc przyszła ze strony babci, która postanowiła
nie dopuścić do tego, aby dziadek pozbył się szkodników. Haneczka dopytywała, dlaczego na to nie
pozwala. Babcia powiedziała, że wszystkie zwierzęta, nawet myszy czy szczury, mają jakieś zadanie do
wykonania w przyrodzie. Krety też. One kopią swoje
tunele, aby dotrzeć do różnych chrząszczy i niewielkich gryzoni, które niszczą korzonki roślin. To prawda, że krety nie widzą, ale aby dotrzeć do ukrytej
dżdżownicy, larwy czy myszy nie są im potrzebne
oczy, a doskonały słuch.
Niezbyt piękne łapki działają trochę jak machina na
budowie metra. Pozwalają zwierzątku szybko rozgarniać ziemię wyrzucając ją na powierzchnię. Stąd te
foremne kopczyki, które tak denerwują dziadka. Gdyby
kret jej nie wysypywał, to prędko by się udusił. Jego
praca ma jeszcze jedną zaletę – kret buszując wśród
korzonków spulchnia ziemię, dlatego rośliny mogą
lepiej rosnąć, choć czasem się zdarza, że niektóre
z nich będą wykopane jak ten krzak malin.
reklama
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